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Jau Užbaigti Prisirengimai 
Įsiveržt Europon, Kaip Sako 
Amerikiečių Komandierius

Komunistę Interna
cionalo Pareiškimas

London.— Jungtinių Val

Komu nistų Internacionalo 
Veikiančiojo Komiteto nutari
mas pasiūlyti savo sekcijoms 
(komunistinėms partijoms) li
kviduoti tąją įstaigą yra, be 
abejojimo, didelė žinia, svar
bi darbininkams žinia. Bet aš 
niekad nesitikėjau, kad tasai 
žygis bus taip labai įvertina
mas tų žmonių ir įstaigų, ku
rie buvo prieš Komunistų In
ternacionalą nusistatę, kurie 
jo, beje, neapkentė.

šeštadienį ir sekmadienį 
New Yorko didieji laikraščiai 
milžiniškomis antraštėmis tąją
žinią vainikavo. O radijas perjStijų karo jėgos yra jau vi- 
tąsias dvi dieni apie tai tik ir 
skambėjo.

Nereikia nei abejoti, tasai 
Veikiančiojo Komiteto pasiū
lymas bus priimtas ir įvykin- mandierius Anglijoj, genė
tas gyvenimam Jungtinių Vais- r0]as Jacob L. Devers, Rai
tijų Komunistų Partija jau | bedamas per radiją pirma- 
trys metai, kai išstojo iš Ko- i- •. 
munistų Internacionalo, kai ji j .
veikia visiškai nepriklausomai, į “Visi planai jau užbaigti 
nepalaikydama jokių ryšių su ir pilnai parūpinta įrengi- 
Kominterno Veikiančiuoju Ko-j mai... įsiveržimui į Europos 
mitetu, su Kominterno centru, i žemyną.

Pasak šitos partijos genera- _______1_____________________
linio sekretoriaus Earl Brow-J 
derio pareiškimu, jinai ir atei
tyje žada taip veikti.

Paskutiniame savo pareiški
me Komunistų Internacionalo' 
Veikiantysis Komitetas, be kit-1 
ko, patiekia ir tuojautinę dar-i 
bų programą visų kraštų dar-l London, geg. 24. — Gene- 
bo žmonėms. Toji programa, j rolas Eisenhower, vyriau- 
trumpai suėmus, yra tokia: ; sias amerikiečių ir anglų

Fašistinės Ašies pavergtų' komandierius Viduržemio 
kraštų darbo žmonės privalo JūrOS fronte, pasiuntė Šian- 
juo griežčiau kovoti prieš pa- ■ djen padėkos

sai priruoštos įsiveržt į 
Europos žemyną prieš fa
šistų Ašį, kaip pareiškė vy
riausias amerikiečių ko-

“Visi amerikiečių oficie- 
riai ir kareiviai pilni pasi
tikėjimo. Jie žino ir su
pranta žiaurius įvykius, su 
kuriais teks mums susidur
ti. Jų pasitikėjimas, todėl, 
rymo ne ant nežinios, bet 
ant pasiruošimų, ant mūsų 
kariuomenės dvasios ir nar
sos.”

O prez. Rooseveltas ir 
C h u r c h i 11 Washingtone 
svarsto tik tūlus jau seniai 
išdirbtų planų patobulini
mus, pastebėjo gen. Devers.

Gen. Eisenhowerio Pa
dėka ir Linkėjimai 

Raudonajai Armijai

Stalino Pagarba Prezid.
Roosevelto Pasiuntiniui

vergėjus. Jie privalo ruošti su
kilimus, jie privalo visokiais 
būdais trukdyti Hitleriui ir jo 
bandit iškiems talkininkams 
vesti karą prieš Jungtines Tau
tas.

Jungtinėms Tautoms pri
klausančių kraštų darbo žmo
nės, komunistai ir ne komunis
tai, privalo visais galimais bū
dais remti savo vyriausybių 
karines programas, privalo 
remti karą, privalo daryti vis
ką, kad juo greičiau fašistinė 
Ašis būtų sunaikinta, karas už
baigtas ir pastovi taika pasau-

Ši tai yra programa, kuriai 
negali būti priešingas nei vie
nas anti-fašistas, nei vienas 
taikos mylėtojas!

Tačiau nereikia manyti, kad 
Komunistų Internacionalo pa
leidimas reiškia, jog darbo 
žmonės dabar liausis turėję sa
vo politines partijas paskiruo
se kraštuose, kad dabar liau
sis ėjusi klasių kova, kad da- 

• bar darbininkai ir bendrai 
darbo žmonės susidės rankas 
ir sėdės, palikdami samdyto
jams rūpintis jųjų reikalais; 
kad dabar darbo žmonėse nu
mirs tarptautinė idėja, tarp
tautinis solidarumas.

Ne!*
Net republikonų partijos or

ganas New York Herald-Tri- 
bune sekmadienio laidoje ra
šo:

“Turi būti pripažinta, kad 
revoliucinis socijalizmas tarp
tautine plotme nemirs. . .”

Taip! Jis nemirs, iki darbi
ninkų klasė gyvuosiki klasi
nė visuomenė gyvuos, iki bus 
išnaudotojai ir išnaudojamieji, 
darbo žmonės organizuosis 
tautiniai ir veiks išvien tarp
tautiniai, kad išsikovoti geres
nį, žmoniškesnį gyvenimą ir 
gražesnį rytojų.

Kominterno paleidimas reiš
kia tik tą, kad darbininkų ju
dėjimas išaugo jojo organiza
cines formas, kad ypačiai ka
ro metu tųjų formų pritaiky
mas gyvenimui nepadeda, o 
tik apsunkina, suvaržo patį 
judėjimą.

Maskva. —Sovietų prem
jeras Stalinas suruošė ban- 
kietą pagerbti prez. Roose
velto asmeniniam pasiunti
niui J. E. Davies’ui, specia
liai atgabenusiam slaptą 
prezidento laišką Stalinui. 
Bankietas įvyko Kremliaus 
palociuje.

Stalinas pakėlė taurę už 
sveikatą prez. Roosevelto, 
Anglijos premjero Chur- 
chillo ir Davies’o. O Davies, 
pirmiau buvęs Amerikos 
ambasadorius Sovietam, iš
gėrė tostą sveikindamas 
Staliną kaipo didį vadą.

Pokilyje dalyvavo Jungti
nių Valstijų ambasado
rius admirolas Standley, 
Anglijos ambasadorius A. 
C. Kerr, užsienių reikalų

telegramą 
maršalui A. M. Vasilevs- 
kiui, Raudonosios Armijos 
štabo galvai. Eisenhower 
dėkoja už Vasilevskio svei
kinimą pergalės laimėjimu 
prieš Ašį Šiaurinėje Afriko
je.
Gen. Eisenhowerio linkėji
mai Raudonajai Armijai
Savo telegramoje marša

lui Vasilevskiui generolas 
Eisenhower sako:

“Per visus mūsų karo 
vieksmus čia mes nepaliau
jamai įdomavome puilaais komisaras Molotovas ir kt.

Ryšium su tuom buvo ro-Raudonosios Armijos žy
giais ėmėme sau įkvėpimą joma amerikinis judamasis
iš jų.

“Mes tikimės, jog ketvir- 
ties miliono priešų pasida
vimas nelaisvėn užbaigoje 
kovos Tunisijoje ir sunai
kinimas 2,200 Ašies lėktuvų 
ten šios kovos eigoje tikrai 
pąsilpnino gaują Hitlerio 
plėšikų - razbaininkų.

“Visi mes vienbalsiai 
siunčiame geriausius linkė
jimus, kad jums ir toliaus 
vis sektųsi.”
De Gaulių Atvyksiąs Tartis 

su Giraudu.
London.— Numatoma, 

kad gal jau šią savaitę su
eis į pasitarimą dėl vieny
bės generolas de Gaulle, 
Kovojančiųjų Francūzų va
das, su generolu Giraudu, 
vyriausiu francūzų koman- 
dierium Šiaurinėje Afriko
je.

paveikslas Mission to Mos
cow, pagamintas pagal Da- 
vies’o knygą apie Sovietų 
Sąjungą. Pranešama, kad 
Stalinas labai domėjosi šiuo 
judžiu.

Amerikiečiai Naikina 
Priešą Likučius Attu
Washington, geg. 24. — 

Amerikiečiai baigia įtaikin
ti japonus visomis pusė
mis apsuptus ankštame 
sklype, vakariniame gale 
Attu salos, Aleutuose.

15 japonų lėktuvų mėgi
no atakuot karinius Ame
rikos laivus, bet neturėjo 
pasisekimo.

Nuo dabar kiekvienos šalies 
komunistai, eidami išvien su 
visais žmonėmis kovoje prieš 
fašizmą, privalo susirasti nau
jas formas, naujus būdus ir 
priemones (pagal vietos sąly
gas) savo darbams realizuoti. 
Galimas daiktas, kad po karo 
atsiras naujos formos tarptau
tinė, apjungianti viso pasaulio 
darbo žmones.

Bet apie tą viską plačiau 
skaitytojas ras sekamuose 
Laisvės numeriuose.

Anglų ir Amerikiečių 
Atakos prieš Italiją

šiaur. Afrika. — Ameri
kos ir Anglijos bombanešiai 
ir lėktuvai kovotojai vėl 
kartotinai atakavo karinius 
fašistų taikinius italų salo
se ir pietinėje Italijoje; pa
darė stambių nuostolių A- 
šies lėktuvų stovyklom, uo
stam ir kitiem įrengimam.

MASKVA, geg. 22. — Komunistų Internacionalo Vyk
domojo Komiteto prezidiumas paskelbė sekamą pasiū
lymą:

Istorinis vaidmuo Komunistų Internacionalo, suor
ganizuoto 1919 metais, — kaipo pasėka žlugimo milži
niškos daugumos darbininkų pirm-karinių partijų,— 
buvo tame, jog jis išlaikė marksizmo mokymus, kad jų 
nesudarkytų ir neiškraipytų oportunistiniai darbinin
kų judėjimo gaivalai. Ištisoje kraštų eilėje jis padėjo 
sujungti priekinius pažangiųjų darbininkų būrius į ti - 
krąsias darbininkų partijas ir pagelbėjo jiems sumo- 
bilizuot darbo žmonių masę ekonominiams ir politi
niams savo reikalams ginti, vesti kovai prieš fašiz
mą ir jo ruošiamą karą ir paremti Sovietų Sąjungai, 
kaipo svarbiausiai tvirtumai prieš fašizmą.

Komunistų Internacionalas iš anksto ir laiku paro
dė, ką tikrumoje reiškė ‘Santarvė prieš Komunizmą’, 
kaipo hitlerininkų įrankis kariniams pasiruošimams. 
Komunistų Internacionalas jau ilgą laiką pirm šio ka
ro be atvangos nurodinėjo niekšiškus, ardančius hitle
rininkų darbus svetimose valstybėse, kuriuos jie ap- 
maskuodavo riksmais apie tariąmąjį Komunistų Inter
nacionalo kišimąsi į vidujinius tų valstybių reikalus.

Bet jau seniai pirm šio karo vis labiau aikėjo, jog 
besidarant painesnei ir painesnei vidujinei ir tarptau
tinei padėčiai įvairiuose kraštuose, tai darbininkų ju
dėjimo klausimų sprendimas kiekviename paskirame 
krašte per kokį nors tarptautinį centrą susidurs su 
nenugalimomis kliūtimis.

Gilus skirtumas istorinių kelių, kuriais eidama kiek
viena pasaulio šalis išsivystė; skirtingas pobūdis ir 
net prieštaravimas visuomeninėse jų santvarkose, 
skirtumas aukštyje ir greityje jų socialio ir politinio 
vystymosi ir, pagaliau, skirtumas darbininkų susipra
timo ir organizuotumo laipsnyje taipgi apsklembė 
įvairius uždavinius, su kuriais darbininkų klasė susi
duria kiekviename paskirame krašte.

Visa įvykių eiga praeitoje šimtmečio ketvirtyje, taip 
pat ir visi Komunistų Internacionalo sukaupti patyri
mai įtikinamai įrodė, kad organizacijos pavidalas dar
bininkam vienyti, kuris buvo parinktas Komunistų In
ternacionalo Pirmojo Kongreso ir kuris tiko pradi
niam darbininkų judėjimo atgimimo laikotarpiui, pas
kui vis’ labiau ir labiau atgyveno savo laiką tiek, kiek 
augo tas judėjimas ir kiek uždaviniai darėsi vis su
dėtingesni kiekviename krašte; ir taipgi įrodė, kad 
šis pavidalas tapo net skerspaine tolesniam darbinin
kų tautinių partijų stiprėjimui.

Hitlerininkų išjudintas pasaulinis karas juo labiau 
paaštrino sąlygų skirtumus įvairiose šalyse ir pravedė 
gilią atribojimo liniją tarp kraštų, tapusių hitlerinės ti
ronijos nešėjais ir laisvę mylinčių tautų, susidėjusių į 
galingąją prieš-hitlerinę sąjungą. .

Kai hitlerinio bloko kraštuose pamatinė pareiga dar
bininkų, darbo žmonių ir visų teisingų žmonių yra dė
ti visas galimas pastangas šiam blokui sumušti, ar
dant hitlerinę karo mašiną iš vidaus ir padedant nu
versti iššaukusias karą valdžias, — tai prieš-hitleri- 
nės sąjungos kraštuose šventa pareiga kuo plačiausių 
masių žmonių, o pirmučiausiai pažangiųjų darbininkų 
pareiga, yra visais būdais remti šių kraštų valdžių 
karines pastangas, kad kuo greičiausiai sunaikint hit
lerinį bloką ir įvykdyt draugišką tarp tautų bendradar
biavimą jų lygybės pamatais.

Tuo pačiu laiku mes turime nepamiršt, jog paskiros 
šalys, priklausančios prieš-hitlerinei sąjungai, taip pat 
turi savo ypatingų reikalų. Taip antai, tuose kraštuose, 
kuriuos hitlerininkai užėmė, pamatinis uždavinys pa
žangiųjų darbininkų ir plačiųjų masių žmonių yra iš- 
vystyti- 
mo karą prieš hitlerinę Vokietiją.

Tuo pačiu laiku laisvinimosi karas visose laisvę my
linčiose tautose prieš hitlerininkų tironiją, išjudinęs 
plačiausias žmonių minias, besijungiančias į eiles ga
lingos prieš-hitlerinės sąjungos, nežiūrint partinių ir 
tikybinių skirtumų, dar aiškiau parodė, jog darbinin
kų judėjimo priekiniai būriai kiekviename krašte gali 
savo valstybės ribose geriausiai ir sėkmingiausiai va
dovauti masių įsisiūbavimo bangai ir jų mobilizavimui, 
kad kuo greičiausiai nugalėti priešą.

Septintasis Komunistų Internacionalo. Kongresas, 
(Tąsa 2-ame pusi.)

Anglai Numetė 2,000 Tonų 
Bombų į Dortmundą ir Kit. 

Nacių Pramonės Centrus
London, geg. 24. — Pra

eitą naktį Anglijos lėktu
vai padarė galingiausią vi
soj istorijoj oro ataką prieš 
Dortmundą ir kitus karinės 
pramonės miestus Ruhr sri
tyje, vakarinėje Vokieti
joje.

Anglų lakūnai numetė 
daugiau kaip du tūkstan
čius tonų bombų į Dort
mundą, geležinkelių mazgą 
ir žibalo, ginklų ir amuni
cijos fabrikų centrą, ir į ki
tas panašių fabrikų vieto
ves.

Gaisrų ir sprogimų dū-

niai su ugnim kilo iki 15 
tūkstančių pėdų aukštyn.

Anglijos oro ministerija 
pareiškė, jog šiuo žygiu pa
daryta baisių nuostolių ka
riniams vokiečių centrams.

(Berlyno radijas taipgi 
sakė, kad anglų .lakūnai pa
darė Dortmundui dikčiai 
nuostolių ir, girdi, užmušė 
didoką skaičių žmonių).

Dingo 38 anglų lėktuvai. 
Nefocialiai skaičiuojama, 
kad šiame žygyje dalyvavo 
bent 500 Anglijos bombane- v • SIU.

ū darbininkų ir plačiųjų masių žmonių yra iš- 
-ginkulotą kovą, augančią į tautinį išsilaisvini-

Talkininkai Sunaikino 
Šimtus Fašistą Lėktu

vą per 4 Dienas
šiaur. Afrika. — Per ke

turias paskutines dienas iki 
sekmadienio amerikiečiai ir 
anglai lakūnai sunaikino 
305 vokiečių ir italų lėktu
vus per kautynes ore ir pa
čiose stovyklose vien tiktai 
Viduržemio Jūros srityje.

Tuos' smūgius talkininkų 
lėktuvai kirto Ašiai, tuo pa
čiu laiku bombarduodami 
prieplaukas ir kitus kari
nius įrengimus Italijos sa
lose ir pačioj Italijoj.

Sovietai Supleškino Apie 
2,000 Nacių Lėktuvų 

Per 4 Savaites
London, geg. 24.— Sovie

tų radijas šiandien prane
šė, kad jų oro jėgos praeitą 
savaitę sunaikino 313 vokie
čių .lėktuvus; o per keturias 
savaites sovietiniai lakūnai 
viso nušovė žemyn 1,894 na
cių lėktuvus, nepriskaitant 
tų, kurie buvo sunaikinti 
ugnim iš priešlėtuvinių ka- 
nuolių.

Praeitą savaitę Sovietai 
neteko 71-no lėktuvo, o per 

1 paskutines keturias savai
tes 515.

100,000 Rolandų Pasi- n ., . _... . . 
ruošė Atakuot Nacius Darbininkų Streikas
London. — Emigracinės 1 --------

holandų valdžios atstovas ' Detroit, Mich. — 
pranešė, jog 100 tūkstančių į niuose mitinguose 
buvusių Holandijos karei
vių slapstosi nuo nacių, bet 
yra prisirengę pašokti ko
von prieš vokiečius, kai tik 
anglų ir amerikiečių ka
riuomenė įsiverš į Europos 
žemyną prieš Hitlerį.

Naciai neseniai išleido 
įsakymą suvaryt į koncen
tracijos stovyklas visus bu
vusius 400 tūkstančių Ho
landijos kareivių, kad jie 
negalėtų padėt talkininkam 
prieš vokiečius.

Holandų vyriausybė Lon
done sako, jog naciai nėra 
taip baisiai aptvirtinę Ho
landijos pajūrius prieš įsi
veržimą, kaip kad jie blo- 
fina. Todėl, girdi, įsiverži
mas per tą kraštą visai ga
lėtų pavykti.

Labai Sužalota Dauguma 
Naciu Vakarinių Miestų

Maskva. — Tass, Sovietų 
žinių agentūra, paskelbė iš
traukas iš Vokietijos laik
raščio Deutsche Allgemeine 
Zeitung, kuris sako, jog 
talkininkų bombos “padarė 
baisių žaizdų” daugumai 
miestų Ruhr ir Rhine upių 
kloniuose, vakarinėje Vo
kietijoje.

Masi- 
sekma- 

dienį tūkstančiai Chryslerio 
fabrikų streikierių, nariai 
Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos (CIO), 
nubalsavo grįžt darban pir
madienį. Viso streikavo 25,- 
000 darbininkų septyniuose 
Chryslerio fabrikuose, kur 
gaminama dalys tankams.

Darbininkų vadai užtik
rino, jog valdiška Karinių 
Darbų Taryba atsižvelgs į 
jų skundus ir reikalavimus, 
kurie jau pasiųsti į Wa
shington^

Unijos direktorius Chry
slerio fabrikuose, Leo La- 
motte kaltino Walterį P. • 
Reutherį, unijos vice-pin- 
mininką, kad Reuther su
kurstęs tuos streikus, siek
damas savo asmeninių po
litinių tikslų.

Streikierių delegatų dau
guma užtarė Reutherį ir 
pareikalavo, kad unijos pir
mininkas R. J. Thomas pa
šalintų Lamotte iš viršinin
kystės todėl, kad jis netei
singai kaltinęs Reutherį.

Chungking. — Nužiūri
ma, kad japonai pradės 
naują didelį ofensyvą prieš 
Chiniją.
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Mūsų Ofensyvas Ramiajame
Vandenyne

Neužilgo Japonija pradės paragauti 
amerikoniškos karinės jėgos. Pradžia 
jau padaryta su iškėlimu armijos ant 
Attu salos. Ten japonai jau buvo pusė
tinai įsidrūtinę. Iš ten jie tikėjosi ap
ginti Japoniją ir daryti puolimus ant 
Amerikos. Bet atsargiai priruoštas ir 
staiga pravestas mūsų armijos ir laivy
no žygis tame karo teatre sudaužė japo
nų plėšikų planus.

* Nuo Attu salos tik pora tūkstančių 
mylių iki Japonijos. Japonai negali ne
jausti pavojaus. Todėl jie desperatiškai 
laikosi įsikibę ir dar bando atsilaikyti. 
Bet mūsų sekretorius Frank Knox užti
krina, kad priešo nugarkaulis jau sulau
žytas ir beliko darbas tiktai likučius iš
šluoti. Taigi, galima sakyti, kad Attu 
sala jau išlaisvinta ir ten Amerikos ka
rinių jėgų bazė jau įsteigta.

Bet šis žygis yra tiktai pradžia ame
rikiečių ofensyvo prieš Japoniją didžia
jam Pacifiko okeane. Po jo seks.kiti ir 
dar kiti, pakol priešas bus paklupdy- 
tas ant kelių.

Vadinasi, tas parodo, kad kai didžio
sios Jungtinių Tautų jėgos nukreiptos 
prieš hitlerinę Vokietiją ir kai pirmiau
sia Vokietijos militarizmas turės būti 
sutriuškintas, spaudimas' didės ir prieš 
Japoniją. Tie, kurie kritikuoja Roose- 
velto taktiką, kad būk Japonija esanti 
“pamiršta”, neturi jokio pamato. Japo
nija nėra pamiršta. Ji negali būti pa
miršta. Jai bus kertami skaudūs smū
giai. Jai pasilsėti neteks.

mojo Pasaulinio karo, pakol Vokietija 
pasidavė. Tai netiesioginis pasakymas, 
kad užteks lėktuvų sunaikinimui Hitle
rio karinės mašinos. Tai perkainavi- 
mas oro jėgų.

Oro jėgų jokiu būdu neužteks. Kad 
daužymas priešo strateginių punktų iš 
oro lošia be galo svarbų vaidmenį, tai 
jau pilnai įrodyta. Niekas to nebegali 
neginčyti. Pirmenybė ore nulemia mūšį. 
Tačiau taip pat pilnai įrodyta, kad vien 
tik oro jėgomis priešą sunaikinti negali
ma. Turi žemės jėgos priešą pasiekti ir 
sunaikinti. Oro jėgos padeda žemės jė
goms.

Pradžioje karo nepasidavė Londonas, 
nors naciai iš oro uždavė jam baisiausių 
smūgių. Taip pat klaidinga būtų manyti, 
kad sudaužymas Berlyno jau privers 
Hitlerį pasiduęti. Kaip Tunisijoje, taip 
Europoje turės būti pasiektos ir sunai
kintos nacių armijos ant žemės.

Tie, kurie bombardavimą Vokietijos 
iš oro stato prieš atidarymą antro fron
to, kenkia karo pastangoms, atidėlioja 
Jungtinių Tautų laimėjimą. Gerai, kad, 
kiek galima spręsti, tokio oro jėgų per- 
kainavimo nedaro Rooseveltas ir Chur- 
chillas.

Šitie didvyriški anglų ir amerikiečių 
oro jėgų žygiai tik minkština pozicijas, 
demoralizuodami priešo užnugarį, truk
dydami karo gamybai. Jie skina kelią 
antrajam frontui, kurio visas pasaulis 
tikisi ir laukia.

Komunistų Interna
cionalo Pareiškimas

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 20 kuopos susirinkimas įvy-

ja plačiai lietuvių visuomenei 
ir aišku, kad tūkstančiai žmo
nių ateis jai j pagalbą, kad ap
sigynus nuo užpuolikų.

Buvo laiškas ir iš Literatū-

Kuri Karinė Jėga Turi 
Pirmenybę?

Šiame kare veikia trys svarbiausios 
karo jėgos: sausžemio, oro ir vandens. 
Pasirodo, kad kai kuriuose karo teat
ruose, kaip, pavyzdžiui, Tunisįjoje, tik
tai visas tris jėgas panaudojant ir ko
ordinuojant galima priešą nugalėti ir 
sunaikinti. Tačiau, aišku, jog rytiniam 
fronte vandens jėgos negali lošti tokios 
pat rolės: ten žemės ir oro jėgos svar
biausios jėgos.

Kai dabar smarkiai ir sėkmingai ame
rikiečiai ir anglai lėktuvais puola vokie
čius ir italus, tai keliamas klausimas oro 
jėgų rolės, Yra tokių entuziastų, kurie 
tvirtina, kad būsią galima priešą nugalė
ti be antro fronto atidarymo Europoje, 
o vien tik pliekiant ir pliekiant jį iš oro. 
Tai, žinoma, pavojinga mintis. Pavyz
džiui, net Anglijos oro jėgų sekretorius 
Sir Archibald Sinclair bando panašią 
mintį pravesti. Jis teigia, kad bombar
davimu Vokietijos iš oro bus galima 
taip sudėmoralizuoti jos jėgas, jog jinai 
turės pasiduoti ir nereikės tokių kruvinų 
mūšių ant žemes, kokie įvyko laike Pir

Spekuliacijos Apie Italiją
Prieš kiek laiko komercinė spauda 

rašė apie Suomiją. Ji esanti ne savo vie
toje prieš savo norą ir todėl reikią ją 
išvilioti iš karo. Žinoma, tatai galima 
padaryti padarant Suomijai nusileidi

mų, netaikant jai formules “besąlyginis 
pasidavimas”. Tai buvo plepalai tų, ku
rie norėjo pakenkti Sovietų Sąjungai. 
Suomija eina ranka rankon su Vokie
tija. Negali būti jokios išimties. Besą
lyginis pasidavimas turi būti taikomas 
visoms valstybėms, kurios kariauja prieš 
Jungtines Tautas.

Dabar toji spauda panašiai gieda apie 
Italiją. Ji neikianti išvilioti iš karo, da
rant tam tikrus pareiškimus, žadant 
tam tikrų nusileidimų, pavyzdžiui, kad 
jinai taikos derybose nebus nuskriau
sta,. kad jai bus sugrąžintos kolonijos 
Afrikoje ir t.t. Šitokios kalbos netarnau
ja Jungtinių Tautų reikalui. Priešin
gai, jos kenkia tam reikalui.

Kodėl? Ogi todėl, kad jeigu italai ti
kėsis koncesijų, tai jie dar ilgiau laiky
sis kare. Jie tikėsis ką nors išsiderėti. 
Jie neapleis Mussolinio. Jie stos už Mus- 
solinį.

Italiją galima iš karo tik išmušti, o 
ne išvilioti pažadais ir koncesijomis. Jai 
turi būti taikomas tas pats obalsis “be
sąlyginis pasidavimas.” Kiekvienas ita
las turi žinoti, kad jam kitose išeities nė
ra, kaip tik pasidavimas, arba mirtis.

Niekas nenori ir nesiūlo italų tautą 
sunaikinti. Bet Italijos fašizmas turi bū
ti sunaikintas, likviduotas, jos miltari- 
nės jėgos turi būti sutriuškinos. Kurie 
ialai myli savo tautą ir vėlina jai'gero, 
jie turi žinoti, kad jie turi padėti Jung
tinėms Tautoms juo greičiau sunaikinti 
fašizmą.

(Tąsa nuo 1 puslapio)
laikytas 1935 metais, atsižvelgdamas į atmainas, įvy
kusias tarptautinėje padėtyje lygiai, kaip ir darbinin
kų judėjime — atmainas, reikalavusias didesnio lanks
tumo ir jo sekcijų (partijų) nepriklausomybės spręsti 
kylančius joms klausimus — jau tada pabrėžė Komu
nistų Internacionalo Vykdomajam Komitetui reikalą, 
kad jis, spręsdamas visas darbininkų judėjimo proble
mas, privalo ‘bet kurio klausimo sprendime remtis tik
rovine dalykų padėčia ir ypatingomis sąlygomis, esa
momis kiekvienoj paskiroj šaly ir, kaipo taisyklė, vengt 
tiesioginio įsikišimo į vidujinius organizacinius Ko
munistų Partijos reikalus.’

Komunistų Internacionalo Vykdomasis Komitetas 
vadovavosi tais pačiais sumetimais, kada jis atkreipė 
dėmesį ir užgyrė Jungtinių Amerikos Valstijų Komu
nistų Partijos nutarimą, padarytą 1940 m. lapkrityje, 
pasitraukti iš Komunistų Internacionalo eilių.

Komunistai, vadovaudamiesi marksizmo-leninizmo 
kūrėjų mokymais niekuomet nestojo už išlaikymą nu
senusių organizacijų pavidalų. Organizacinius darbi
ninkų judėjimo pavidalus ir jo veikimo būdus jie vi
suomet laikė priklausomais nuo pamatinių politinių 
darbininkų judėjimo reikalų kaipo visumos, taipgi pri
klausomais nuo esamų daiktiškų istorinių sąlygų sa
vybių ir klausimų, tiesioginiai kylančių iš tų sąlygų.

Jie atsimena didžiojo Markso pavyzdį, kuris suvieni
jo pažangiuosius darbininkus į Tarptautinės Darbi
ninkų Sąjungos eiles. O po to, kai Pirmasis Interna
cionalas atliko istorinę savo pareigą, nutiesdamas 

pamatus darbininkų partijų plėtimuisi Europos ir Ame
rikos kraštuose, tai Marksas, atsižvelgiant į didėjantį 
reikalą tautinėms darbininkų masinėms partijoms su
kuri, pasidarbavo tam, kad tapo paleistas Pirmasis 
Internacionalas, kadangi šis organizacijos pavidalas 
jau netiko tam reikalui.

Vadovaudamasis minimais sumetimais ir atsižvelg
damas į išaugimą ir politinį subrendimą Komunistų 
partijų ir jų vadovaujančiųjų sąstatų, ir taip pat atsi
žvelgdamas į tai, jog dabartinio karo metu tam tikras 
skaičius sekcijų (partijų) pakėlė klausimą dėlei Ko- • 
munistų Internacionalo paleidimo, kaipo centro tarp
tautiniam darbininkų judėjimui vadovauti, tai Komu
nistų Internacionalo Vykdomojo Komiteto prezidiu
mas, negalėdamas karo sąlygose sušaukt Komunistų 
Internacionalo kongresą, pasivelija patiekti sekamą 
pasiūlymą Komunistų Internacionalo, sekcijoms pri
imti:

Paleist Komunistų Internacionalą kaip tarptautinio 
darbininkų judėjimo vadovybės centrą, paliuosuojant 
Komunistų Internacionalo sekcijas nuo pareigų, plau
kiančių iš Komunistų Internacionalo konstitucijos ir jo 
kongreso tarimų.

Komunistų Internacionalo Vykdomojo Komiteto pre
zidiumas atsišaukia į visus priklausiusius Komunistų 
Internacionalui sukaupti savo jėgas visapusiškam rė
mimui ir veikliam dalyvavimui šiame prieš-hitlerinės 
sąjungos tautų ir valstybių laisvinimo kare, kad pa- 
greitint sunaikinimą to mirtino darbo žmonių priešo— 
vokiečių fašizmo ir jo talkininkų ir pastumdėlių.

Pasirašo Komunistų Internacionalo Vykdomojo Ko
miteto prezidiumo nariai:

Gottwald, Dimitrov, Ždanov, Kolarov, Koplenig, Ku
usinen, Manuilski, Marty, Pieck, Thorez, Florin, Er- 
coli.

Šią rezoliuciją parėmė sekamųjų partijų atstovai:
Bianco (Italijos), Dolores Ibarruri (Ispanijos), 

Lehtinen (Suomijos), Pauker (Rumunijos), Rakosi 
(Vengrijos).

1943 m. Gegužės 15 d.

ko gegužės 14 dięną. Narių 
susirinko nemažai ir rimtai 
svarstyta bėgamieji klausimai. 
Kalbėta apie tai, kaip iš tų na
rių iškolektuoti duokles, kurie 
iš seniau dar nėra pasimokėję. 
Viena draugė atsisako mokėti, 
nepasitenkindama tūlais vietos 
draugais. Manau, kad organi
zacijoj reikia priklausyti, nes 
atsisakant nuo jos tuos žmo
nes nepamokysi. Organizacija 
nėra privatinis dalykas, nėra 
kokia keno nuosavybė, bet mū
sų visų sutverta ir mūsų pa
reiga ją tvirtinti.

Buvo skaitytas laiškas iš' 
dienraščio Laisvės prašant fi
nansinės paramos apsigynimo
bylai. Laisvės bylai paaukota 
iš iždo $2 ir dvi narės apsiė
mė parinkti aukų pas geros 
širdies žmones. Aukas apsiė
mė parinkti U. šimuliunienė 
ir J. K. Navalinskicnė. Po su
sirinkimo teko patirti, kad jau 
abi draugės yra surinkę virš 
$10 aukų tam būtinam reika
lui. Dienraštis dsaisvė tarnau-

ros Draugijos Centro Komite
to, kuriame pranešama, kad 
karo sąlygose susidarė sun
kiau išleisti knygos ir knyga 
“Didysis Lietuvių Tautos Prie
šas” daug atsiėjo pinigų išleis
ti ją. Prašė paaukoti knygų 
leidimui ir pasidarbuoti gavi
me naujų narių j Draugiją.

Jau seniai serga K. Kulbis, 
Moterų Skyriaus sekretorės 
gyvenimo draugas. Serga se
nelis J. Vaicekauskas, gėlinin
ko Vaicekausko tėvas ir ran
dasi miesto ligoninėj. Dar vis 
serga N. Garnienė ir V. Ka
minskienė, nors jau po valiai 
eina geryn. Pasveiko M. Kup- 
rienė.

A. ir F. žiburiai susilaukė 
mergaitės. Pranas yra LDS 6- 
tos kuopos užrašų raštininkas. 
Į armiją išvyko LDS 6-tos kuo
pos narys Al. Mikalajūnas, 
Onos ir Povilo Mikalajūnų sū
nus. Laimingo pasisekimo jau
nuoliui sumušti priešą ir svei
kam sugrįsti pas tėvus ir drau
gus. Korespondentė.

ILGAI UŽSISTOJĘ 
VIDURIAI

Gerb. gydytojau, aš esu 
Laisvės skaitotyja ir randu 
daug gerų patarimų sveika
tos dalykuose. Malonėkite 
ir man patarti.

Aš esu vedusi jau 8 me
tai. Turiu šeimos 1 vaiką, 
sveriu 140 svarų, aukščio 5 
pėdų ir 3 colių.

Taip aš jaučiuosi labai 
blogai ant pilvuko, ten kas 
nors netvarkoj. Į 4 dienas 
tik einu laukan, ir turiu iš
gert du šaukštu karčiosios 
druskos, tai tada lengviau 
pasidaro išeit laukan.

Aš buvau pas savo gydy
toją pasitarti, tai jis nieko 
manęs nežiūrėjo, tik per 
vienas duris įleido, per ki
tas išleido, du doleriu atsi
ėmė ir paskyrė liuosuoja- 
mų piliulių. Tai ir visi vais
tai. Aš negalėjau nė paklau
sti, kokį man maistą val
gyti — ir neteko nė pama-1 
tyt daktaro.

Tai, kai tų piliulių paimu,' 
pasidaro lengviau, ir valgyt’ 
esti geriau, bet, kai suge
riu, tai ir vėl tas pats.

Gerb. daktare, prašau 
man patarti kuo greičiausia 
galima. Labai man nelinks-; 
ma, kada taip ilgai užsisto- > 
ję viduriai. Tariu išanksto 1 
dėkui.

Atsakymas.
Vidurių valymas dau

giausia yra papročio daly
kas. Pripratink tu juos prie 
vaisto — prie botago, tai 
paskui be botago ir nesiju
dina anei iš vietos. Ir pa
prastai vis reikia smarkiau 
botagų uždrožti. Viduriams 
iš to naudos jokios, o žalos 
daug. Susitrikdo gamtos 
skirtas kelias arba planas. 
Prięeįs junijS dabar vėl at
gal to gamtos kelio ieškot.

Tai pradėkite stačiai ir 
griežtai. Atsižadėkite viso
kių tų botagų — visokių 
liuosuojamų vaistų. Kad ir 
be vaistų viduriai iš karto 
nenorėtų patys savaime iš
sijudinti, tai tuščia to. Ne
pasiduokite. Nebijokite: ne- 
eksplioduosite. O tik varto
kite negadintą gamtinį 
maistą ir dar gerokai da- 
pildomojo maisto — vita
minų, ir po truputį pasitai
sys visa muzika. Nuo gyvo 
maisto, nuo vitaminų tvir
tesni pasidarys vidurių 
raumenys, geriau jie trūk
čios ir varinės savo turinį 
tolyn ir tolyn.

Valgykite daugiau daržo
vių ir vaisių, visokios rū
šies. Razinkos, figos, sly
vos, daktiliai (finikai, 
dates), kopūstai, svogūnai, 
česnakai, svogūno laiškai ir 
t. p. gražiai akstiną ir ra-

Browderio Pareiškimas
Ar pasiūlymas Komunistų Internacio

nalą paleisti palies Amerikos Komunis
tų Partiją?

Į tą klausimą atsako Earl Browderis, 
Arrierikos Komunistų Partijos sekreto
rius. Browderis pereito sekmadienio 
“The Workef’yje” rašo:

“Komunistų Internacionalo prezidiu
mo pasiūlymas paleisti tą organizaciją 
organizaciniai nepalies Jungtinių Vals
tijų Komunistų Partijos, nes jau nuo 
1940 metų mūsų partija nebeturi jokių 
ryšių su jokia organizacija už šios šalies 
ribų. Tačiau aš manau, kad Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija sutiks su 
tuo pasiūlymu ir jojo priežastimis, nes 
jos pačios patyrimai rodė į tą pačią pusę. 
Kaip iki šiol,, taip ateityje Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija visomis jė
gomis kovos už pilną Jungtinių Tautų 
vienybę, už tarptautinę darbininkų vie
nybę ir ųž tautinę vienybę mūsų šaly
je, kad laimėti Hitlerio režimo ir jo tal
kininkų, Italijos ir Japonijos, besąlyginį 
pasidavimą ir tvarkingą ir taikų pasaulį 
po pergalės.” tuojau, kai Churchillas pribuvo į Washington^.

Į gina vidurius. Jei to nepa
kanka, tai gaukite sėmenų 
(flax seed). Imkit po šauk
štą, kitą, pirma to pamir
kytų stikle vandens, priim
kite su visu vandeniu. Sė
menis galite vartoti kas 
diena.

Vitaminų imkite. Džio
vintos bravoro mielės (Bre
wers yeast tablets) —bent 
po 10-15 tablečių su maistu, 
3 kartus per dieną, tai po 
30-45 kas dieną. Nebran
gus vitamino B šaltinis. Jei 
nepatiktų, tai galima vita
min B Complex capsules ir 
pills, bent po ž^ar 3 tris 
kartus per dieną, su mais
tu. lodino tinktūros po 1 
lašą su pienu kas antra 
diena.

Jeigu jau kartais būtinai 
reikėtų ir vaistų viduriams, 
t a i magnezijos pienas 
(milk of magnesia) geriau
sia: po šaukštuką po kiek
vieno valgio.
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S UŽ LIETUVOS LAISVĘ ®
KOVOJA JIE DĖL TAVO 

LAISVĖS, LIETUVA
tuviškuose kolektyviniuose 
ūkiuose. Nemaža tos vietos 
davė kultūringos lietuviš
kos jaunuomenės —; dau
gelis jaunuolių iš ten su vi
duriniu ir net aukštuoju 
mokslu. Pats Gladutis—33 
m. vyras, mokęsis Maskvos 
Vakarų tautų universitete 
ir baigęs Saratovo pedin- 
stituto istorinį fakultetą. 
Raudonajai Armijai šio 
karo metu vien Saratovo 
lietuviai davė apie 50 vy
rų. Iš kai kurių šeimų išė
jo kariauti po 2 ir po 3 
brolius.

Jaun. leitenantas Anta
nas Vaišnoras—kulkosvai
dininkas. Jisai visai iš ki
tos Tarybų Sąjungos pusės 
— iš Smolensko srities. 
“Kibirkšties” kolektyvinio 
ūkio. Jo protėviai po bau
džiavos panaikinimo su 
daugeliu kitų vargingųjų 
valstiečių, laimės jieškoda- 
mi, išvyko į Smolensko sri
tį ir, čia pirkę žemės, įsi
kūrė. Jie, turėdami daug 
gerų ganyklų ir miškų, 
ypatingai išplėtė gyvuli
ninkystę. Ypač gerai Smo
lensko srity lietuviai ėmė 
gyventi po Spalio revoliu
cijos. “Anksčiau jie vaikš
čiojo vyžoti, valgė neluptas 
bulves, gyveno dūminėse 
pirkiose,” pasakoja drg. A. 
Vaišnoras. Dar 1917 me
tais čia buvo įsteigta lietu
viška mokykla. Ligi pat fa
šistų įsiveržimo veikė čia 
lietuviška 7 metų vidurinė 
mokykla. Visi puikiai kalba 
lietuviškai, o vakarais jau
nuomenė, būdavo, traukia 
“Ant kalno karklai siūba
vo,” “Šalia kelio vieškelė
lio” ir kitas dainas. Ener
gingas ir sumanus karys 
A. Vaišnoras prieš karą 
buvo pienininkystė stacha- 
novietis, ne kartą už gerą 
darbą premijuotas. Jis ne 
paskutinėj vietoj ir kare. 
Raudonojoj Armijoj iš tos 
pat vietos yra dar liet. Pe
tras Gaivenis, Antanas Va
lys, Antanas Vaičiūnas ir 
kiti draugai.

Kulkosvaidininkų kuopos 
politvadovas Kostas Ban- 
daraitis — stambus, svei
kata trykštąs stambaus su
dėjimo vyras, kaip ir jo 
jaunystės draugai — sau
lėtosios Kubanės kazokai. 
Gimė jisai prieš 38 metus 
Armavire ir augo pačiame 
kazokų centre — Krasno- 
daro krašte. Jo tėvas tikras 
lietuvis, kaip ir motina, ku
rios dainuotas dainas sū
nus dar atsimena, dalyva
vo pilietiniame kare raudo
nosios kavalerijos rinktinė
je ir žuvo kovoj su baltai
siais. Pilietinio karo kovo
se, kuriose teko dalyvauti 
ir Kostui, žuvo ir du jo 
broliai. Motina mirė 1933 
m., būdama darbo didvyrė. 
Kostas prieš šį karą buvo 
turtingo Stalino rajono kol. 
ūkio “Revoliucijos Banga” 
pirmininkas. Šio karo me
tu dalyvavo kovose prie Ro
stovo kaip būrio vadas. 
Šiandien jis kovoja dėl to, 
kad vėl žydėtų derlingi Ku
banės laukai ir kad vėl bū
tų laisva jo tėvų žemė Lie
tuva, kurios jisai dar nie
kada nėra matęs.

Mane nustebino jaunutė 
tamsiaplaukė mergytė su 
pakirptais plaukais, apsi
vilkusi ' karine uniforma.

. ■ i

Žiloje senovėje, kada kry
žiuočiai įsiverždavo į mū
sų kraštą, didžiulių laužų 
dūmai nuo aukštų piliakal
nių skelbdavo gyventojams 
pavojų ir kviesdavo juos į 
kovą. Ir rinkdavosi lietu
viai iš tolimiausių šalies 
kraštų, pasiryžę verčiau 

f v kristi kovos lauke, negu 
pralaimėti ar pasiduoti 
kraugeriui priešui.

Didysis tėvynės karas, 
kuriame šiandien dėl savo 
krašto laisvės su neregėtu 
didvyriškumu kaujasi mi
lijonai Tarybų Sąjungos 
žmonių, vėl mūsų brolius 
lietuvius sukvietė į vieną 
didelį būrį. Tame būryje 
susitiko draugai, kovoja ir 
ir dirbę Tarybų Lietuvoje. 
Prie vienos patrankos čia 
stovi tėvas ir sūnus, vieno
je kuopoje čia galima rasti 
keletą brolių arba vyrus iš 

k vieno kaimo ar miesto.
Tačiau dėl Tarybų Lie

tuvos laisvės šiandien kau
jasi ne tik vyrai, kurie gi
mė ir augo Lietuvoj. Štai 
prieš mane linksmi 18 me
tų' vyrai, eiliniai Povilas 
Lazutka ir Petras Noreika. 
Jie gimę tolimajame Sibire, 
Novosibirsko srityj, Baiso
galos kaime. Narsūs jų 
protėviai * dalyvavo kovoje 
dėl laisvės prieš tautų 
smaugėją carizmą ir drau
ge su keliomis dešimtimis 
lietuvių šeimynų buvo iš
tremti į Sibirą po 1863 m. 
sukilimo. Ištremtosios šei
mos sudarė ten keletą lietu
viškų kaimų — Baisogalą, 
Šeduvą, Remuvą ir Uzje- 
sus. Šiandien jie gyvena 
kolektyviniuose ūkiuose — 
turtingai ir kultūringai. 
Visi jie kalba tarp savęs 
lietuviškai — gryna, gražia 
lietuvių kalba. Jie ligi šiol 
tebedainuoja lietuviškas 
dainas, vestuves kelia su 
senoviniais papročiais, 
skaito lietuviškas knygas. 
Jaunieji kariai puikiai jau
čiasi naujųjų draugų tarpe 
ir svajoja, išviję Hitlerį, 
pamatyti savo senąją tėvy
nę Lietuvą.

5 Štai dar vienas sibirietis 
4 lietuvis — Benediktas Sta

siūnas, žvalus 20 metų ka
rys, minosvaidininkas. Ap
valus veidas, juodos links
mos akys. Jisai iš Tiume- 
nės, prie Tobolsko, kur taip 
pat yra ištisa lietuvių ko
lonija. Vienas jo brolis — 
pulko gydytojas, antras 
mokosi karo akademijoj. 
Tėvas — inteligentingas 
žmogus šu nebaigtu aukš
tuoju mokslu, mokėjęs, be 
lietuvių ir rusų, dar anglų, 
vokiečių ir lenkų kalbas. B. 
Stasiūnas — buvęs fizkul
tūros instruktorius, dabar 
futbolą pakeitęs minosvai- 
dzin.

Štai, kulkosvaidininkas 
Juozas Gladutis. Tai Pa- 
volgės lietuvis, gimęs ir 
augęs Saratovo srityje, 
Čiornoje Padinoje. Puikiai 
kalba lietuviškai, kaip ir 
50 lietuvių seimų, kurios 
gyvena .Čiornos Padinos, 
Litovkos ir Talovkos kai
muose Saratovo srity. Ten 
išliko tokios gražios lietu
viškos pavardės, kaip Paš- 
kanis, Miškinis, Gylys, 
Kuosa, Kazickas, Remeikis, 
Jankūnas. Saratovo lietu
viai — irgi 1863 m. tremti-. 

™ niai. Jie gražiai gyvena lie-

Jai vos 18 metų. Tai saulė
tos Gruzijos duktė — Dži- 
ma Ramanąvičiūtė. Jos gy
venimo istorija ' neilga, bet 
įdomi ir sudėtinga. Tėvas
— lietuvis iš Balsupių kai
mo Marijampolės apskrity, 
motina — Anska Advadzė
— gruzinė. Gimė Džima 
Berlyne, tėvui, kaip taribi- 
niam diplomatui, vykstant 
į Paryžių. Augo Gruzijoj 
Kvidišvili mieste. Baigė 
vid. mokyklą, dirbo aviaci
joj. Tarybų Lietuvos lai
kais atvyko į Lietuvą. Ma
tė Lietuvos miestus ir kai
mus, ir jos širdyje gimė 
meilė ir prisirišimas prie 
to krašto, iš kurio kilo jos 
tėvas.

Karolis Juodinskis. Tai 
jau nebejaunas žmogus. 
Jam 42 metai. Jis užgrū
dintas jūros vėjų ir audrų, 
akys aštrios, iš akių ir vei
do bruožų spindi tas pavo
jų nepaisymas, prie kurio 
žmogų pripratina nuolati
nis bendravimas su jūra. 
Jo tėvai linkuviškiai lietu
viai. Jis gimė Peterburge 
1900 m. Baigęs tolimojo

Taiklūs Šūviai Guldė Priešą
Audringomis ano birželio 

dienomis, kada plėšrieji 
žvėrys — hitlerininkai ver
žėsi į mūsų tėvynę, turėjo
me ir mes, P. miesto milici
ninkai, pasitraukti, nors 
visi karštai troškome pasi- 
kauti su neapkenčiamais 
fašistais ir bent kiek išlieti 
savo kerštą. Mūsų noras iš
sipildė.

Prie O. miestelio mums 
pastojo kelią, prasiveržę ir 
užėję iš šono vokiečiai. Mū
sų buvo daugiau kaip šim
tas žmonių. Vokiečių jėgos 
buvo didesnės.

Užvirė kautynės, kurios 
iš karto dėl šovinių ir gink
lų trūkumo mums nesisekė. 
Pora mūsų mašinų grįžo į 
R. miestą ir iš ten atgabe
no šaudmenų ir ginklų. Da
bar mes jau galėjome ge
riau kautis. Užėmėme pato
gias pozicijas ir kulkosvai
džių bei šautuvų ugnimi re
tinome fašistų eiles. Po 
kiek laiko pasigirdo lėktu
vų motorų ūžesys. Žiūrime 
— nedideliame aukštyje 
mūsų pusėn artinasi trys 
vokiečių “Junkersai.” Mes 
tuoj pat visų ginklų ugnį 
nukreipėme į juos ir kaip 
nudžiugome, kada vienas 
lėktuvas tuoj pat suliepsno
jo ir, palikdamas platų dū
minį pėdsaką, nukrito že
mėn. Dar su didesniu ryž
tumu šaudėme į likusiuo
sius ir dar vienas jų pradė
jo rūkti. Vėliau sužinojo
me, kad ir jis buvo privers
tas nutūpti už miško.

Po ilgesnio šaudymosi 
mes nutarėme pulti vokie
čius, bet iš kažkur lekian
čios kulkos neleido mums 
slinkti pirmyn. Aš ir drg. 
Z Mikalauskas ėmėme aty- 
džiai sekti, iš kur į mus 
šaudoma. Įtarėme kiek to
liau buvusį, medį, manyda
mi ten esant priešo kulko
svaidininką. Atsargiai iš- 
slinkome iš uždangos ir 
šliaužėme iš šono' arčiau 
numatyto medžio. Neapsi
rikome. Kai buvome netoli 
medžio, aiškiai pro lapus 
pamatėme jame kažką ju
dant. Mes abu nusitaikėme 
į tą vietą ir iššovėme. Su
judėjo šakos. Iš medžio pa
ptelėjo žemėn fašistiška 
“gegutė” ir kulkosvaidis. 
Priėję prie medžio pama

plaukiojimo mokyklą, jis 
pradeda plaukioti 1910 m. 
ir keletą kartų apsuka visą 
žemės rutulį, kol, pagaliau, 
pakliūva į lietuvių karinę 
dalį. Ne, jis neužmiršo lie
tuvių kalbos. Kautis dėl 
gimtosios žemės, grįžti į ją, 
išvaduotą iš rudųjų plėšikų 
nelaisvės, — štai seno jū
rininko svajonė.

Tai tik keletas iš daugy
bės žmonių, kurie augo di
džiosios mūsų tėvynės plo
tuose ir kurie šiandien 
drauge su Lietuvos lietu
viais su ginklu rankoje 
kaujasi dėl Tarybų Lietu
vos laisvės. Tėvynės meilė, 
kaip senovės laužas pilia
kalnio viršūnėje, visus juos 
sukvietė į vieną vietą. Jie 
susitiko žūtbūtinėje kovoje 
su rudaisiais galvažudžiais, 
kad laimėtų tą kovą, o 
drauge ir laisvą, gerąją tė
vynę Lietuvą. Lietuva jų 
laukia, ir jie grįš į ją, kaip 
sūnūs po ilgų nesimatymo 
metų grįžta pas mylimą 
motiną. A. Laisvydas.

(“Menas ir Literatūra”) 

tėme, kad jame buvo visai 
patogiai įsirengta: padary
ta iš lentų aikštelė ir prisi
nešta daug šovinių.

Dabar ėmėm veržtis pir
myn. Vokiečiai silpnai prie
šinosi ir traukėsi. Netru
kusi į mus vėl prapliupo kul
kosvaidis. Mes su Mikalau
sku pasiryžome ir jį nutil
dyti. Padarę geroką vingį 
iš šono, prislinkome arčiau 
ir pamatėme tris vokiečius, 
karštai šaudančius iš kul
kosvaidžio mūsų draugų 
pusėn. Nutaikėme į du fa
šistus, ir po šūvių jie jau 
gulėjo negyvi. Trečiasis, 
pamatęs mus, matyti, labai 
išsigando ir pakėlė į viršų 
rankas.

Mes vėl pasistūmėjome į 
priekį ir pasiekėme O. mies
telio daržus. Prisiartinę 
prie kelio šaudėme į besi
traukiančius fašistus. Iš 
miestelio išlindo keturios 
priešo tanketės. Arčiau jų 
buvę mūsų draugai, joms 
prisiartinus, metė grana
tas, ir dvi tanketės sustojo. 
Kitos dvi, atsišaudydamos 
iš kulkosvaidžių, pasuko at
gal. Iš vienos išlindo ran
ka, ir į viršų balta raketa. 
Matyt, tai buvo' sutartinis 
ženklas, nes vokiečiai sku
biai pasitraukė palikdami 
miestelį.

Netrukus sutikome rau
donarmiečius ir iš jų suži
nojome vokiečių pasitrau
kimo priežastį. Jų padary
tą klyną perkirto Raudono
ji kariuomenė, ir jie skubė
jo gelbėti savo kailį.

Nemaža mūsų draugų 
žuvo tos dienos kautynėse. 
Visi kiti dabar esame sava
me lietuviškame junginyje. 
Už žuvusiuosius mes dar 
atlyginsim vokiškiems gro
bikams.

Užrašė J. Marcinkevičius.
Papasakojo J. Povilaitis.

Hitlerininkai Būsią Bombar
duojami net Kas Valandą
London. —- Anglijos už

sienių reikalų ministeris 
Eden sakė seimui, kad na
ciai be jokios atlaidos bus 
bombarduojami iš oro gal 
net kas valandą, iki karas 
taps laimėtas.

Dar Daugiau Pavyzdi- 
nių Pundelių

Mes žinome, kaip dar dauge
liui draugų atrodo neparanku 
ir sunku supirkinėti daiktus ir 
sudaryti pundelius. O visgi tai 
labai gražus darbas ir mes no
rime kuodaugiausia tatai pa
daryti. Todėl dar čia paduoda
me keletą pavyzdinių punde
lių.

štai brooklyniškiai Čepuliai 
pridavė Komitetui keturius la
bai vertingus pundelius. Du 
mergaitėm ir du raudonarmie
čiam. Kadangi mergaitėm 
abudu vienodi (kiekvienas kaš
tuoja po $8.74), tai čia pa
duodame tiktai vieną iš jų. Gi 
raudonarmiečiams skirtingi, 
tai paduodame abudu.
$8.74 Vertes Pundelis Mažai 

Mergaitei
2 girls cotton dresses
1. girl’s sweater
1 towel
1 wash cloth
2 pairs socks
5 ladies handkerchiefs
3 bars face soap
1 twin barrette
1 paint book
1 box crayon
1 writing tablet
9 pencils.

$8.84 Vertes Pundelis 
Raudonarmiečiui

1 Pull over sweater
2 towels
1 wash cloth
3 men’s handkerchiefs
3 bars face soap
1 tooth brush
1 box tooth powder
1 carton cigarettes
1 box stationery
3 pencils

$10.84 Vertes Pundelis 
Raudonarmiečiui

1 Pull over sweater with 
sleeves

2 towels
1 wash cloth
3 men’s handkerchiefs
3 bars face soap
1 tooth brush
1 box tooth powder
1 carton cigarettes
1 box stationery
3 pencils.

Tapgi brooklyniečiai Maria 
Vasiliauskiene ir Joe Balčiū
nas sudarė du labai gražius 
pundelius, todėl ir juos čionai 
dėl pavyzdžio paduodame:

Pundelis Raudonarmiečiui
1 coat sweater
3 undershirts and 2 shorts
1 carton cigarettes
1 lb. rock candy
6 handkerchiefs
1 Ige bath towel
1 bar laundry soap
3 bars face soap
1 tooth brush

2 spools heavy cotton thread
1 pkg safety pins
1 pocket knife
1 comb.

Mergaitei
1 coat sweater
1 wool skirt
1 pr. slack set
1 cotton house dress
2 undershirts
3 handkechiefs
2 prs of anklet socks
1 large :bath towel
1 bar laundry soap
4 bars face soap
1 tooth brush
1 large box tooth powder
2 spools heavy cotton thread
2 pkgs safety pins
3 hair combs
1 lb. rock candy

M. Klimas Pridavė Tokį 
Pundelį:

1 pkg. writing paper
2 pkgs, envelopes
9 pencils
3 tooth brushes
2 pkgs tooth powder
2 pkgs shaving cream
1 styptic pencil
1 shaving brush
2 tur.kish towels
3 bars face soap
2 bars laundry soap 
2 pocket combs 
1 pocket knife 
1 mirror

bandages.

Trečias Puslapis

PETRAS CVIRKA

“O Juk Šoksiu Aš Kaune”
Tai .buvo 1939 metais, 

vieną rudens vakarą. Kau
no valstybiniame teatre ėjo 
Čaikovskio baletas “Gul
bių ežeras”. Teatro parteris 
ir ložės buvo pilnos puoš
niai apsirengusių damų ir 
ponų. Šlamėjo šilkas, skais
čiai blizgėjo teatro liustrų 
apšviesti senyvų depart* 
mentų direktorių pakau
šiai, Ėjo antrasis baleto 
veiksmas. Staiga, iš grupės 
šokėjų, lengvu, baltu dra
bužėliu apsirengusi, į sce
nos vidurį išbėgo grakšti, 
aukšta šokėja. Tai buvo ti- 
'kra gulbė, mergaitės išvaiz
da. Ji šoko susiliedama su 
nuostabia muzika, jos jude
siai buvo tokie švelnūs, tar
si ji skraidė, it peteliškė, 
nuo žiedo prie žiedo. Teat
ro partery ir ložėse dauge
lio žiūrovų akys nukrypo į 
naują, iki šiol nematytą šo
kėją. Po valandėlės šokėją 
palydėjo triukšmingi aplo
dismentai. Antrakto metu, 
žiūrovai vienas kito klausi
nėjo: “Kas ji? Iš kur?” šo
kėja susidomėjo ir tuo me
tu buvęs teatre Švietimo 
Ministeris. Pasikvietęs į sa
vo ložę teatro direktorių, 
ministeris sužinojo, kad tai 
Genė Sabaliauskaitė, papra
sto Kauno geležinkeliečio 
duktė, labai gabi... Ministe
ris užsirašė šokėjos pavar
dę. Sužinojusios tai Genu
tės draugės ėmė jai prana
šauti, kad dabar tai įau tik
rai ji gausianti stipendiją ir 
galėsianti išvykti į užsienius 
studijuoti šokio.

Tačiau bėgo dienos, sa
vaitės, mėnesiai. Genutė da
rė vis didesnę pažangą, ste
bindama savo gabumais vi
sus nuoširdžius choreogra
finio meno draugus. Nors 
ir nepaprastai būdama ga
bi, Genutė negalėjo tikėtis 
Kaune pasiekti tų šokio to
bulumo viršūnių, nes Lie
tuvoje nebuvo nė vienos ge
ros baleto studijos, nei vie
no tikrai įžymaus šokių 
pedagogo. Lietuvos baletas, 
tiesa, turįs gabių jėgų, buvo 
visai jauna teatro meno ša
ka, neturinti nei savo tra
dicijų, nei savo mokyklos. 
Genutė svajojo išvažiuoti į 
užsienius ir pasišvęsti dar
bui įžymiausiems šokio pe
dagogams vadovaujant. Bet 
Genutės svajonės — svajo
nėmis ir paliko. Smetoninė
je Lietuvoje juk viską reiš
kė protekcija. O argi galėjo 
tikėtis kokios nors stipendi
jos nežinomo geležinkeliečio 
duktė, kai tame pačiame te
atre viešpatavo ministerie- 
nės, jų dukros, sūneliai, kai 
kiekviename žingsny gabes
nį, talentingesį žmogų Lie
tuvoje lydėjo intrygos, 
šmeižtai, pavydas!

Tik įvedus Lietuvoje ta
rybinę santvarką, iš pat 
pirmųjų dienų buvo at
kreiptas pilnas dėmesys į 
meną, mokslą ir literatūrą. 
Genutei Sabaliauskaitei 
tuč tuojau' paskiriama sti
pendija ir ji išvyksta į gar
sią baleto mokyklą Lenin
grade. Čia jauną lietuvaitę 
šokėją nepaprastai augštai 
įvertina šokio specialistai 
ir priima ją į baigiamąjį 
studijos kursą. Genutę mo
ko garsi Sovietų Sąjungoje 
baleto pedagogė Vaganova. 
Susižavėjusi Genutės grak
ščiais judesiais, jos neabe
jotinais gabumais, jos spar
čiai daroma pažanga, Va
ganova tarybinei Kauno te
atro vadovybei praneša, kad 
greitu laiku Genutė galės 
grįžti į Lietuvą ir savo šo
kiu nustebins ir pradžiu
gins tautiečius.

Bet Hitlerio gaujoms 
veidmainiškai užpuolus Ta
rybų Sąjungą, šias svajones 
Genutei teko laikinai atidė
ti į šalį. Krauju ir gaisrais 
atžymėdama kelią hitlerinė 
armija jau persirito per 
Lietuvą. Okupantai priartė
ja prie Leningrado ir vokie
čių bombonešiai, it plėšrūs 
vanagai, sėja į gražiojo Le
nino miesto gatves, aikštes 
mirtį nešančias bombas. 
Nuostabūs rūmai, teatrai, 
paminklai išlekia į orą. Iš 
Leningrado prasideda eva
kuacija. Genutė Sabaliaus
kaitė drauge su savo moky
kla išvyksta į tolimąjį 
Uralą. Po trumpos pertrau
kos ji vėl su užsidegimu ir 
pasiryžimu atnaujina studi
jas.

Šiuo metu Genutė gyvena 
Molotovo mieste ir dažnai 
ją galima matyti šokant 
vietos teatro scenoje su lai
kinai čia įsikurdinusiomis• 
Leningrado baleto įžymy
bėmis.

Genutė labai švelni, meili 
mergaitė. Laisvu laiku ji 
padeda vietos lietuvių kolo
nijose ruošti dovanas lietu
vių junginio kariams, kovo
jantiems už Lietuvos lais
vę Raudonojoje Armijoje. 
Genutė nepaprastai dėkin
ga Tarybų Sąjungos vy
riausybei, kuri, nepaisant 
karo sunkumų, randa gali
mybių remti meną ir meni
ninkus, duoti lavintis ir to
bulintis tautiniams meno 
kadrams. Neseniai iš Genu
tės aš gavau laišką, kuria
me ji rašo: „Ilgų metų ma
no svajonė buvo šokti mirš
tančios gulbės šokį “Gul
bių ežero” balete... Dabar 
mano vienintelė svajonė: 
pergalė! Ir kai grįšim į mū
sų Tarybų Lietuvą, išviję 
iš tėvynės okupantus, aš 
sušoksiu pergalės šokį! O 
juk šoksiu aš mūsų senaja
me Kaune!”

Tarybų Lietuvos 
Vyriausybei

Mes, Ičalkų vaikų namo 
vaikai — pionieriai nuošir
džiai dėkojame už atsiųstas 
dovanėles ir už atsilankymą 
pas mus. Mes pastebime iš 
jūsų pusės reiškiamą mums 
didelį rūpestingumą ir tai 
mus labai džiugina. Atsi
dėkodami už jūsų rūpini
mąsi mumis pasižadame 
stropiai mokytis, pavyzdin
gai elgtis, gerai dirbti ir 
kiek galima daugiau padėti' 
auklėtojams ir mažesniems 
savo draugams. Tokiu bū
du, mes pasistengsime, kad 
mūsų vaikų namas būtų 
tvarkinigausias, o vaikai, 
kurie beveik visu šimtu 
procentų yra pionieriai, bū
tų geriausi mokiniai. Savo 
sąžiningu darbu mes nori
me padėti savo didvyriška- 
jai Raudonajai Armijai, 
kad ji kuo greičiausiai su
muštų piktą priešą ir kad 
greitu laiku mes galėtume, 
grįžti į išlaisvintą Tarybų 
Lietuvą. Mes tvirtai tikime, 
kad šitoji diena ateis, ir 
mes stengiamės būti jai pa
siruošę.

Tegyvuoja mūsų Tarybi
nės Lietuvos Vyriausybė.

Tegyvuoja mūsų Raudo
noji Armija ir jos lietuviš
ki daliniai.

Tegyvuoja pionierių or
ganizacijos tėvas ir moky
tojas draugas Stalinas.

Pionierių vardu: M. Vi- 
taitė, R. Gafanavįčiūte, R. 
Galinauskaitė, V. Petraitis.
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(Tąsa)
Kieme kalbėdavo, kad mažoji sukirpė

ja esanti ne viso proto, kad ji per kny
gas pamišusi ir daėjusi ligi to, kad nebe
galinti šeimininkauti, kad jos vyras pats 
vaikščiojąs į turgų, pats užsakinėjus pie
tus ir vakarienę virėjai, ne rusei, di
džiulei bobai, niūriai, su viena raudona 
akimi, visuomet šlapia, ir siauru ružavu 
ruoželiu vietoj kitos. Pati gi ponia —sa
kydavo apie ją — nemokanti atskirti 
kiaulienos nuo veršienos ir kartą nupir
kusi vietoj petražolių krienų!

Jūs pamanykite, kokia gėda!
Jie visi trys buvo svetimi šiuose na

muose, lyg netyčia pakliuvę į vieną nar
velį šito didelio narvo, jie priminė zyle
les, kurios, besigelbėdamos nuo šalčio, 
skrenda per langelį į tvankų ir nešvarų 
žmonių butą.

Ir netikėtai kareivių pasiuntiniai man 
papasakojo, kad ponai karininkai su
galvoję piktą ir skaudų žaidimą; jie be
veik kasdien, tai vienas, tai kitas,siunčioją 
mažajai sukirpėjai laiškelius, kuriuose 
rašą apie savo meilę, apie savo kančias, 
apie jos gražumą. Ji atsakinėjanti jiems, 
prašanti palikti ją ramybėje, apgailes
taujanti, kad suteikusi jiems kančių, 
prašanti Dievą, kad jis padėtų jiems už
miršti ją. Gavę tokį laiškelį, karininkai 
skaitą jį visi drauge, juokiąsis iš jos ir 
visi drauge rašą jai laišką kurio nors 
vieno vardu.

Pasakodami man šią istoriją, kareiviai 
taipgi juokėsi, plūdo ją.

— Kvailė kreivulė, — kalbėjo Jermo- 
chinas bosu, o Sidorovas tyliai jam pri
tarė :

— Kiekviena boba nori, kad ją ap
gautų. Ji visa žino....

Nepatikėjau aš, kad ji žinotų, kaip ją 
išjuokia, ir tuojau nutariau pasakyti jai 
apie tai. Pataikęs laiką, kai jos virėja 
nuėjo į rūsį, aš pro užpakalines duns 
įbėgau į mažosios moteriškės butą, įsmu
kau į virtuvę — ten nieko nebuvo, įėjau 
į kambarius — ji sėdėjo prie stalo, vie
noje rankoje laikydama sunkų paauk
suotą puodelį, kitoje — atverstą knygą; 
ji nusigando, priglaudė knygą prie krū
tinės ir ėmė negarsiai šaukti:

— Kas čia? Augusta! Tu čia?
Aš ėmiau greitai ir painiodamasis 

kalbėti jai, laukdamas, kad štai ji mes 
į manę puodeliu ar knyga. Ji sėdėjo di
deliame minkštame melsvai raudoname 
krėsle, apsivilkusi žydriu palaidiniu su 
spurgais apačioje ir nėriniais ant apy
kaklės ir rankovių, ant jos pečių buvo 
padrikę rusvi, garbanoti plaukai. Ji buvo 
panaši į angelą. Glausdamosi prie krės
lo atlašos, ji žiūrėjo į mane apskritomis 
akimis, iš pradžios piktai, paskui nuste
busiai, su šypsena.

Kai aš pasakiau visa, ką norėjau, ir, 
netekęs narsumo, nusigręžiau į duris, ji 
šūktelėjo mane:

— Palauk!
Padėjusi puodelį ir knygą ant stalo ir 

suglaudusi rankų delnus, ji prabilo tirš
tu suaugusio žmogaus balsu:

— Koks tu keistas berniukas... Eikš 
arčiau!

Aš prisiartinau labai atsargiai, ji pa
ėmė mano ranką ir, glostydama ją mažu
čiais, šaltais pirštais, paklausė:

— Tavęs niekas nepamokė pasakyti 
man tai, ne? Na, gerai, aš matau, tikiu 
— tu pats sugalvojai....

(Bus daugiau)

Motinų Dienos Parengimo 
Komitetas Dėkoja

Gegužės 8-tą dieną, šešta
dienio vakare Moterų Pažan
gos Kliubas įspūdingai atžy
mėjo Motinų Dieną.

Smulkmeniškiau apie paren
gimą bei programą, tikiu, pa
rašys kiti korespondentai. Aš, 
kaipo viena iš reng. komiteto, 
noriu tarti padėkos žodį publi
kai už skaitlingą atsilankymą 
ir aukas, kurios buvo rinkta, 
kaipo didesniam motinų pa
gerbimui — supirkimui ir pa
siuntimui dovanų pundelių lie
tuviams vaikučiams ir lietu
viams raudonarmiečiams So
vietų Sąjungoje.

čia paduodu vardus draugų 
ir draugių, aukavusių nema
žiau 50c: Ch. Banionis $5 ir 
K. Ramanauskas $2.

Po $1 aukavo: J. J. Rudze
vičius, Adela Rye, J. Dale, A. 
Andrulis, A. Jakštys, Jr., Alf. 
Rye, M. Strumskis, L. Jasilio- 
nienė, V. Žabui, M. šumskis, 
J. Jaskienė, A. Usonis, Ę. Pir- 
galienė, V. Smalstienė, J. Mus
teikis, A. Adomaitis, E. Rugie- 
nienė, M. Jansan, M. Povilai- 
tienė, O. Vaitekunienė, M. Gi- 
naitienė, M. Jarušinskienė, O. 
Tamulienė, B. Banionienė, A. 
Klimavičienė, F. Milickas, D. 
Rugienis, M. Andrulienė, K. 
Levickienė, A. Gyvienė, O.. 
Anskaitienė, E. Ramanauskie
nė, O. Oselienė, M. Juodkojie- 
nė, O. Jokubaitienė, Puodžiū
nas ir Kirbelis. O. Demskienė 
75c.

Pirmą Kartą Bus Perstatomą 
Operetė

Birž. mėn. 6 d. Toronto 
“Bangos Choras” pirmą kartą 
perstatys operetę “Kaip ban- 
giečiai banguoja.” Ją parašė 
torontietis J. Yla. Ji buvo dau
giau taikoma Toronto Bangos 
Chorui. Padarius keletą ma
žų pataisų būtų galima ją 
perstatyti bile lietuvių koloni
joje.

Pergalės Bonai

Geg. mėn. 15 d. Kanadoj 
pasibaigė kampanija už par
davimą Ketvirtų Pergalės pa
skolos bonų. Pardavimas ėjo 
su dideliu entuziazmu. Kvota 
buvo $1,100,000,000. Sukėlė 
$1,216,930,750. Reiškia, sukė
lė šimtą milijonų perviršių. 
Vien tik Toronte sukėlė $272,- 
400,000.
Jaunuolių Organizacija Auga

Praėjusiam Lietuvių Litera
tūros D-jos vajaus pabaigoj, 
Toronte įsikūrė nauja L.L.-D- 
jos jaunuolių kuopa iš 18 na
rių. Bet diena iš dienos narių 
skaičius sparčiai augo. Su šia 
diena jau randasi 36 jaunuo
liai skaitanti anglišką literatū
rą.

Alus ant “Ration”

Baltimore, Md. So. Boston, Mass.
Ruoškitės i Laisves Pikniką
Dienraščio Laisvės paramai 

piknikas įvyks sekmadienį, ge
gužės 30 dieną, pradžia 10 va
landą ryto, John Zillis — 
American Parke, 2902 Anną- 
polis Road. Tą žinodamas, kad 
laikas jau trumpas, tai perei
tą sekmadienį, užkandęs pus
ryčius ir anksti leidausi pas 
draugus paklausti, ar galės 
dirbti. Pirma stotis buvo pas 
S. Raymond, sakė, kad dirbti 
laikas nepavelina, bet, girdi, 
jeigu turi daugiau tikietukų, 
tai palik, nes ką turėjau, tai 
visus jau pardaviau. Aprūpi
nęs tikietukais, patraukiau to
liau.

Išėjus ant Fayette gatvės, 
pulkai žmonių traukė į šven
to Martino bažnyčią, tvarkda
rys tik orą raižė rankomis, 
tvarkydamas pravažiuojančias 
mašinas. . .

Pasukus į Baltimore gatvę, 
maniau, kad pilietė ir pilietis 
ką nors gaudo ant šaligatvio, 
bet .priėjęs arčiau supratau, 
kad jie grįšta iš naktinių už
eigų. Moteris graži, gelton
plaukė, o vyras, atstatęs dide
lį pilvą, kaip kokia stovyla. 
Priėję karčiamą jie įsivertė į 
vidurį. Tai šiurpulingas regi
nys, kad taip žmonės naikina 
savo sveikatą ir nieku geres
niu nesirūpina.

Ant Lexington gatvės pa
stebėjau jauną merginą, prisi
dengusią rankomis veidą, tar
tum bijančią parodyti dienos 
šviesai. Kada priėjau arti, tai 
ji nuleido rankas. Jos veidas 
suraižytas, akys uždaužytos. 
Štai, manau, ir civilizuotų 
žmonių gyvenimas’ Net baisu!

. Užėjau pas draugą Melinai- 
tį paklausti, ar jis negalės 
padirbėti dienraščio piknike. 
Draugas sutiko su ukvata ir 
prisiminęs bylą, kurią prieš 
dienraštį užvedė tūlas ukrai
nietis, apsigynimo reikalui pa
aukavo $1.

Užėjau pas d. Balčiūnus, 
manydamas, kad Balčiūnienė 
galėsi padėti padirbėti. Bot 
draugė nusiskundė sveikata 
ir sakė, kad iš tos priežasties 
negalės. Paklausiau, ar norė
tų prisirašyti prie kultūros ir 
apšvietos — Literatūros Drau
gijos. Mielai sutiko ir ant vie-

Visi Platinkime Tikietus
Botkino ligonbutis yra Mas

kvoje, Sovietų Sąjungoje ir 
jam reikalinga pagalba iš 
Jungtinių Valstijų. Reikalinga 
Amerikos žmonių pagalba, 
idant ten galėtų tinkamai iš
gydyti sužeistus raudonarmie
čius, kurių tarpe, gal nema
žai yra ir lietuvių.

Todėl Bostono ir apylinkės 
kalbinės grupės, prie Russian 
War Relief komiteto, rengia 
didelį koncertą, kurio pelnas 
yra skiriamas tam tikslui. ^Kon
certas įvyks sekmadienį, birže
lio 6 dieną, pradžia lygiai 2 
vai. po pietų, Bradford Hotel 
didžiulėj svetainėj, Tremont 
St., netoli Bostono sodo.

Koncertas bus didelis ir įvai
rus. Bus dainų, muzikos, tau
tinių šokių ir kitko. Nuo lietu
vių dalyvaus Liuosybės Choras 
iš Montello ir lietuvaitė solis
tė Biruta Ramoškaitė, šiame 
koncerte susipažinsime, kaip 
ant estrados, taip ir publikoj, 
su Sovietų Sąjungos tautomis, 
jų muzika, dainomis, kostiu
mais, kaip tai: ukrainiečių, ru
sų, latvių, estų, žydų ir kito
mis. Tai bus kelių tautų kon
certas. Gi lietuvių komitetas 
deda pastangų, kad mūsų tau
ta gerai pasirodytų, tam turi
me užkvietę chorą ir Biruta 
Ramoškaite, tą paskilbusią 
dainininkę.

Į koncertą įžangos tikieto 
kaina tiktai 55 centai ypatai. 
Nors svetainė įtalpina virš 3,- 
000 žmonių, bet tikietus pirki
te iš anksto, nes kartais vė
liau, prie durų, gali pritrūkti. 
Tikietų galima gauti platini-' 

tos išpildė įstojimo aplikaci
jas.

Tokių gavau įspūdžių vaikš
čiodamas anksti sekpiadicnio 
rytą su dienraščio pikniko rei
kalais. Laiko liko nedaug, vi
si ir visos ruoškimės, kad pik
nikas būtų kuo pasekmingiau- 
sias.

mui pas profesorių B. F. Ku
bilių, 2 Atlantic St., A. J. 
Kupstį, 332 W. Broadway ir 
M. Kazlauską, 122 G St., visi 
So. Bostsone.

Viešai noriu užklausti aš sa
vo jaunystės gero draugo, Sta
sio Zalecko, gyvenančio “ne
priklausomoj karalystėj,” tai 
yra, W. Lynne, keli atvyksite 
į koncertą ? Būtų gerai, kad 
tuojau užsakytute tikietus ir 
n e p a s i liktute “nepriklauso
mais.” Lauksiu visų energingo 
darbo prie platinimo tikietų, 
taip prakilniam tikslui.

M. Kazlauskas,
122 G St.,
So. Boston, Mass.

Lawrence, Mass.

Laisvės pikniko surengimo 
komisijos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 27 die
ną, 8 vai. vakare, pas drau
gus Stankevičius, 111 So. Pop- 
pelton St. Visi komisijos na
riai būkite laiku. A. ž.

Netekome Meno ir Dailės 
Mylėtojo

Drg. Mikolas Petrukevičius 
-Patrick stagiai mirė iš 15 į 
16 d. gegužės, atidirbęs fa- 
fabrike 8 vai. dieną.

Paėjo iš Leipalingio mieste
lio, iš biednų - bežemių tėvų. 
Būdamas dar jaunu atvyko į 
šią šalį ir per ilgų metų triū
są, turėjo įsigijęs savo namus. 
Palyginamai, dar buvo nese
nas — apie 55 m. amžiaus.

Aš velionį pažinojau dar 
nuo 1915, kuomet LSS 64 kp. 
suorganizavo Liaudies Chorą. 
Rodos, jis buvo iš pirmutinių 
ir ligi paskutinių, t. y., ligi tol, 
kol choras gyvavo.

Apart choro, prigulėjo prie 
įvairių, organizacijų, bet poli
tikoj mažai dalyvavo, apart 
to, kad palaikė kairiųjų pusę 
laike pastarųjų dviejų skilimų 
lietuvių darbininkiškame judė
jime.

Bet daugiausia savo atlieka
mo laiko pašventė lietuvių dai
lei ir kultūrai — dainavime ir 
teatrų perstatymuose. Lawren
ce, gal nebuvo nei vieno per
statomo veikalo- be Miko Pe
tru kevičiaus. Gerai pamenu, 
kad jis niekad neatsisakydavo 
nuo rolės, nežiūrint, ar ji būtų 
trumpa, ar ilga.

Velionis paliko nuliūdimo., 
savo gyvenimo draugę Marę ir 
sūnų Boleslovą su šeima.

Ilsėkis, drauge!
A. V.

Po 50c: V. Naujokienė, P. 
Dulkienė, J. Siurba, B. Klimie- 
nė, J. Pauliokaitis, M. Bacevi
čienė, S. Nausėdienė, O. Sto
nienė, A. Dailidienė, A. Urbo
nienė, A. Milickienė, A. Va- 
lantine, -H. Lyben, O. Jakšie- 
nė, M. Vaitkevičienė, Valač- 
kienė, B. Brazauskienė, Ch. 
Jomantas, M. Smitrevičienė, 
Emma Rye, V. Karaliūtė, D. 
Raisonienė, E. Petraitienė, S. 
Garelis ir A. Lipskis, su smul
kiais viso surinkta $61.40. Pi
nigai pasiųsti Pundelių Vajaus 
Komitetui. Varde komiteto 
aukavusiems tariu širdingą 
ačiū. Taipgi ačiū draugėms, 
kurios aukavo maistu ir pini
gais dėl parengimo, šios drau
gės aukavo maisto: Tamošiū
nienė, Dantienė, Vengrenaus- 
kienė, Butėnienė, Jakštienė, 
Ginaitienė, Stankienė, Ado
maitienė, Valavičienė, Laiba- 
nienė, Anskaitienė ir Valantie- 
nė. Rugienienė aukavo $1. 
Krakaitienė ir Alvinienė po 
50c; Jasilionienė aukavo du 
rankų darbo siuvinėtus ir 
megstus abrūsėlius, kurie, iš
leidus laimėjimui, atnešė $4.- 
10.

Komitetas taipgi dėkoja mū
sų gerom draugėm kliubietėm,. 
dirbusioms parengime, keletas 
draugių dirbo sunkiai veik 
per visą dieną; už tokį jų /pa
sišventimą, yra vertos pagyri
mo ir padėkos šios draugės: 
Kraptavičienė, Jakštienė, Dan
tienė Jurkevičienė, Tamošiū
nienė, Butėnienė, Vingranaus- 
kienė, Greblikienė, Stankienė, 
Valavičienė, Litvinienė, Tvas- 
kienė ir draugas Butėnas, ku
ris užėmė bartenderio vietą ir 
gana sunkiai dirbo.

Draugės' Palevičienė ir Be- 
liunienė pardavinėjo karo bo
nus, tik gaila, nesužinojau, už 
kiek pardavė.

Širdingai ačiū visiems, ku
rie prisidėjo! padaryti šį pa
dengimą pasekmingu, ačiū 
^program© pildytojom, kaip 
itai: moterų chorui, solistėm, 
i duetam ir kalbėtojom už pa
sakytas tam vakarui tinkamas 
ir reikšmingas kalbas.

Rengimo- Komiteto Narė, 
M. Ginaitienė.

Su 17 d. gegužės Ontarijos 
provincijoj alaus pardavimą 
griežtai aprubežiavo. Kiekvie
nas asmuo virš 21 metų galės 
gauti kiuponų knygelę ir galės 
gauti alaus no daugiau 36 
pints į mėnesį kiekvienas.

Reporteris.

Raymond, Wash.
Parėmė Lietuvių Vaikus ir 

Karžygius
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 36 kuopos susirinkimas 
įvyko gegužės 9 dieną. Narių 
dalyvavo neperdaugiausiai, tai 
labai negerai, kad draugai ne
dalyvauja susirinkimuose.

Buvo laiškas nuo lietuvių 
komiteto, kuris rūpinasi siųsti 
pundelius pagalbai lietuvių 
vaikų, gyvenančių Sovietų Są
jungoj ir lietuviam kovotojam 
eilėse Raudonosios Armijos. 
Kuopos pirmininkas Malakas 
atsišaukė į kuopos narius, kad 
jie paaukotų tam prakilniam 
darbui. .Nariai duosniai atsi
liepė. Susirinkime buvo surink
ta $14. Drg. A. Pieta apsiėmė 
parinkti aukų tarpe tų narių, 
kurie nedalyvavo susirinkime 
ir taip tarpe lietuvių, taip, kad 
iš Raymond galės būti suda
rytas geras pundelis.

Mūsų kolonijos lietuviai re
mia karo laimėjimo pastangas. 
Karo bonusams, tai palieka iš 
algos 10% darbavietėje. Armi
joje jau tarnauja 15 lietuvių 
jaunuolių, kaip iš kurių šei
mynų net po tris sūnus. Kaip 
iš tokios mažos kolonijos, tai 
jau pusėtinai didelis skaičius.

Report.

LAISVĖS PIKNIKAS 
4-tą Liepos-July 4th 

KLASHUS CLINTON PARK
Maspeth, L. I., N. Y.

t
lO% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER I

BUY WAR BONDS

London. — Vien tik tal
kininkų minos Viduržemio 
Jūroje nuskandino bei sun
kiai sužalojo 30 iki 40 fa
šistų ' karinių ir transporto 
laivų, kol tęsėsi Tunisijos 
karas, kaip pranešė Angli
jos laivyno ministerija.

i DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Slimmer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir *6-8;
i Nėra valandų, sekmadieniais.

Visokios Žinios
Pittsburgh Lietuvių Vieny

bės Komitete Karo Laimėjimui 
iš pirmininko J. Mažeikos ir 
kitų valdybos narių paaiškėjo, 
kad jau ateina aukų iš apylin
kės miestelių. Pas kasierių jau 
randasi apie du šimtai dolerių. 
Komitetas ruošiasi prie suren
gimo didelių prakalbų birže
lio 27 dienų, tam reikalui pa
imta svetainė. Išsiuntinėta pa
kvietimai kalbėtojams, ruošia
masi sudaryti muzikalę pro
gramą, užkviestas miesto gas- 
padorius. Daroma viskas, kad 
masinės prakalbos būtų pa
sekmingos, kviečiamas atsto
vas iš Sovietų Sąjungos Gene- 
ralio Konsulo. Tai daroma pa
minėjimui dviejų metų sukak
ties Hitlerio užpuolimo ant 
Lietuvos, kad paruošus mases 
greitesnei pergalei ant to 
žmonijos neprietelio.

Gegužės 16 dieną įvyko pa
triotiška paroda “I Am an 
American,” buvo Schenley 
Parke. Parodavo ir gatvėmis. 
Dalyvavo civilių organizacijos, 
bažnyčios, mokyklos,•karo ve
teranai, ateivių draugystės. 
Dalyvavo apie 3,000 žmonių. 
Kalbėjo James M. Landis ir 
Serg. Barney Ross.

Tą pačią dieną Lietuvių Pi
liečių Ūkis (Farma) tapo ati
daryta išvažiavimams, nors 
nariams, kurie ten priklauso. 
Šiemet kitoms draugijoms bus 
sunku piknikus laikyti, nes ap- 
ribavimas gazolino neleidžia 
automobiliais pasiekti, o gat- 
vekariais negalima privažiuoti.

Atsibuvo pare paminėjimui

25-kių metų vedybinio gyveni
mo Piliečių Kliubo gaspado- 
riaus Antano Janulevičiaus 
(Johnston) ir jo žmonos. Tu
rėjo apie 200 svečių. Pare bu
vo smagi ir įteiktos atatinka
mos dovanos.

Gegužės 8 dieną apsivedė 
Jono Pabarčio sūnus su gene
rolo dukra iš New Yorko. J. 
Pabarei us yra baigęs laivyno 
mokyklą ir pasiekęs oficie- 
riaus laipsnį. Jis jau seniai 
tarnauja laivyne.

Pereitais metais vokiečių 
submarinas nuskandino laivą, 
ant kurio jis plaukiojo. Jam 
ir jo draugams prisiėjo ma
žoj valtyje išbūti apie savaitę 
laiko, kol kiti mūsų laivai su
rado. Gyvendamas New Yor
ke, jis ir susipažino su dabar
tine savo žmona. Į vedybų 
pokilį buvo nuvykę tėvai į 
New Yorką. Vėliname laimin
go jauniesiems gyvenimo.

Kareivis V. Zidelis (Zigler) 
aplankė savo moterį ir sūnų. 
Lankėsi pas tėvus E. Kairys. 
J. Kižas gavo telegramą iš 
vyriausybės, kad jo sūnus pa
teko į japonų nelaisvę perei
tais metais Filipinų Salose.

Gegužės 15 dieną į Minne- 
sotos valstiją, sveikatos patai
syti, išvažiavo lietuvių kuni
gas Jonas Misius. Jis sirgulia
vo per keletą mėnęsių. Jo vie
tą užėmė jaunas lietuvis kuni
gas.

Serga S. Urmanienė, LDS 
160 kp. narė. Randasi ligoni
nėj. Linkime jai greitai pa
sveikti. D. P. Lekavičius.

BALTIMORE, MD.

Didelis Visut Lietuvių

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

/

Naudai Dienraščio Laisvės
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS VIETOJE

2902 Annapolis Road

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS
iŠ Brooklyn, N. Y.

Šiame piknike turėsime įvairių žaislų, 
už kuriuos bus duodama dovanos

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ

Taipgi muzika linksmai praleisti laiką
Kviečia Visus Rengimo Komisija.

Kelrodis: Pasiekti vietą galima gatvekariu No. 17, kuris 
vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario 
linijos. Išlipę eikite tiesiai tuo pačiu keliu iki viršui pa
minėtos vietos.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi- 
mę modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
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Sovietų Artilerija Dau
žo Nacių Susibūrimus
Maskva, geg,. 24. — Di

džiosios Sovietų kariuoles 
išdaužė skaitlingus nacių 
kariuomenės būrius Kursko 
srityje, ir išvaikė, dalinai 
sunaikinant, 2,000 vokiečių 
ties Sevsku.— Menama, kad 
hitlerininkai būrėsi, reng
damiesi vasariniam ofen- 
syvui prieš Sovietus.

Leningrado fronte sovie
tiniai kovotojai suardė 21,- 
ną vokiečių fortą ir du tė- 
mijimo punktus, o į vaka
rus nuo Kalinino atmušė 
10 nacių kontr-atakų ir at
ėmė iš priešų vieną apgy
ventą vietą.

Novorossiisko srityje, va
kariniame Kaukaze, rau
donarmiečiai taipgi turėjo 
vietinių pasisekimų.

Grįžta Darban Gumos 
Darbininkai Akrone
Akron, Ohio. — CIO uni- 

jistai nubalsavo baigti 
streiką ir grįžti darban į 
General Tire and Rubber 
(gumos) kompanijos fabri
kus, kurie samdo 3,000 dar
bininkų.

Tuo tarpu dar buvo likę 
apie 33,000 streikįerių prieš 
kitas gumos kompanijas.

Rytiniai pirmadienio pra
nešimai, tačiau, teikė, jog ir 
kitų fabrikų streikieriai 
pradeda grįžti darban. Uni
jos vadovybė pasmerkė šį 
streiką kaip sauvališką ir 
neteisėtą.

Streikas kilo dėl to, jog 
Karinių Darbų Taryba nu
sprendė tik trimis centais 
pakelt darbininkam valan
dinę algą vietoj .jų^eika- 
laujamo astuonių centų 
priedo.

Didelė Ekskursinio 
Traukinio Nelaimė

Delair, N. J., geg. 24. — 
Bevažiuojant g\r e i t ajam 
ekskursantų traukiniui iš 
Atlantic City, N. J., į New 
Yorką, nuvirto nuo bėgių 
garvežis ir septyni vagonai 
ir liko užmušta bent 14 as
menų, o sužeista bent 75. 
Kai kurie pranešimai tei
gia, kad žuvę 22 važiuotojai 
ir sužeista iki 100.

Dauguma keleivių grį
žo iš Atlantic City po 
smagaus savaitės galo pra
leidimo tenai.

ŽVĖRIŠKAS, AKLAS NACIŲ 
KERŠTAS ANGLAMS

London. — Didokas skai
čius vokiečių lėktuvų bom
bardavo ir apšaudė du pa
jūrinius pasilinksminimo 
poilsio miestus pietinėje ir 
pietiniai - vakarinėje Ang
lijoje; suardė kelias bažny
čias, eilę viešbučių, depart- 
mentinių krautuvių, mo
kyklų ir vasarnamių. Na
ciai taip pat bombomis ir 
ugnim iš kulkasvaidžių žu
dė ir žalojo civilius žmones 
pajūriuose ir gatvėse, be 
jokio karinio ' tikslo, apart 
aklo, pikto keršto.

Tokiu būdu naciai užmu
šė ir sunkiai sužeidė gana 
daug nekariškių gyventojų, 
vyrų, moterų ir vaikų. Bent 
keturi iš atakavusių Hitle
rio lėktuvų tapo sunaikinti.

Burmoj Amerikos lakū
nai numetė dar 125 tonus 
bombų į japonų pozicijas.

AMERIKIEČIAMS ATAKUO 
JANT NACIŲ UOSTUS LY
GOS LĖKTUVŲ NUOSTOLIAI

London. — Didieji Ame
rikos bombanešiai, praeitą 
penktadienį pieš kindami 
Vokietijos miestus ir sub- 
marinų centrus Emdeną ir 
Wilhelmshavena, nukirto 
žemyn bent 15 prieš lėktu
vų kovotojų.

Vokiečių lėktuvai ir prieš
lėktuvinės kanuolės taipgi 
nušovė žemyn 15 talkininkų 
lėktuvų, tame skaičiuje 12 
amerikinių bombanešių ir 
tris anglų lėktuvus kovoto
jus, kurie veikė kaip bom
banešių palydovai - gynė
jai.

Hitlerininkai Urmu Žudo 
Visus Žydus už Angly 

Oro Bombas
London. — Naciai Sta- 

nislavove, Charkove ir vi
suose kituose Lenkijos mie
stuose ir laikinai užimtose 
sovietinėse srityse žudo vi
sus žydus. Tuomi hitlerinin
kai išlieja savo pagiežą ant 
žydų už tai, kad anglai oro 
bombomis surdė du didžius 
nacių tvenkinius, vanden- 
elektros dirbyklas vakari
nėje Vokietijoje, kaip pra
nešė slaptas radijas iš Len
kijos.

Kur hitlerininkai užklum
pa daugiau žydų, tuos su
varo į tam tikras patalpas 
ir nuodingomis dujomis nu
marina. Šiaip gi naciai be 
jokio arešto ar teismo šau
do ir durtuvais žudo žydus 
gatvėse, namuose ir kur tik 
juos užtinka.

Teigiama, kad jau visai 
mažai teliko gyvų žydų Vo
kietijoj ir nacių užimtuose 
kraštuose.

Dideli Potviniai
Chicago, Ill., geg. 24. — 

Plačiai ištvinusios upės 
šiaurinėje dalyje Illinois ir 
Indianoj, Missouri, Arkan
sas, Kansas ir Oklahomos 
valstijose apsėmė didžiulius 
plotus, kai kur užliejo kari
nius fabrikus ir išvijo 115,- 
000 gyventojų iš namų. 
Vanduo vietomis pakilo a- 
pie 40 pėdų virš vidutinio 
lygio.

Cleveland, Ohio
Pavyko Koncertas

Lietuvių Darb. Susivieniji
mo 138 ir Literatūros Draugi
jas 57 kuopos buvo surengę 
koncertą. Koncertas buvo pa
sekmingas, publikos buvo aps
čiai.

Moterų Choras sudainavo 
naujausių dainų, vadovystėj 
Macionienės ir jos dukrelė pa
skambino pijanu. Antras bu
vo rusų choras, kuris labai 
puikiai sudainavo. Trečias, tai 
Lyros Choras, seniau visiems 
žinomas, kuris kokį laiką bu
vo apsilpęs, bet dabar naujai 
susiorganizavo ir turi gražaus 
jaunimo. Gražiai padainavo 
duetą drg. Marsh ir Stefanko. 
Lesnikauskų duktė tinkamai 
pašoko ir Julius Krasnickas 
sudainavo keletą linksmų dai
nelių. Draugų Čepų .duktė su
dainavo keletą solų. Reiškia, 
koncertinė programa gerai pa
vyko ir rengėjų komisija vi
siems dalyvavusiems širdingai 
dėkavoją.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo vice-pirmininkas S. K. 
Mažanskas pakalbėjo šios or
ganizacijos reikalais, raginda
mas daugiau gauti naujų na
rių į organizaciją.

Draugė Romandienė pasakė 
gerą kalbą dienos klausimu, 
daugiausiai apie motinas, ku
rios dabar susirūpinę likimu 
savo sūnų, kurie yra ginkluo
tų jėgų tarnyboj, kaunasi 
prieš barbariškus ir žvėriškus 
užpuolikus. Jos kalba buvo la
bai graudinga.

Po to buvo paprašyta publi
kos paaukoti pasiuntimui pun
deliu lietuviu vaikams ir lie
tuviams kovotojams Raudono
sios Armijos eilėse. Tam reika
lui suaukavo $77.34. Visiems 
aukavusiems tariame širdingai 
ačiū! Jų vardai tilps kitą kar
tą. S. Jo.nyla,

WARSAVINGS BONDS ūSTAMPS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PERTAISYTOJOS
TIKTAI PATYRUSIOS 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

TOWN & TRAVEL WEAR
PARK AVE., AT 50TH ST., N. Y. C.

(125)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

DIENOMS IR NAKTIMS. NUO 8 
IKI 4 P. M. IR NUO 4 IKI 12. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7th AVE. ir 51st ST., N.Y.C.

NETELEFONUOKITE.
_ _________________________________________ (125)

BALTINIŲ IŠDAVĖJAI
REIKALINGA STIPRIŲ VYRŲ, 
NESIBIJANČIŲ SUNKAUS DAR
BO. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. ir 51st STREET, 

N. Y. C. NETELEFONUOKITE.
(125)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera alga, prielankios darbo sąlygos

APMOKAMOS VAKACIJOS
Kreipkitės j Housekeeping Dept., 

tarpe 9 v. rytais iki 6 v. v.
HOTEL PICCADILLY

227 W. 45th St. (near B’way) N.Y.C.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirs 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės j Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 43rd St., New York City

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 
IR NAMŲ RUOŠAI VYRAI

Geros alffos, prielankios darbo sąlygos. 
Kreipkitės nuo 9 iki 4 j Timekeeper.

Executive Housekeeixir Miss Flanagan 
HOTEL ABBEY

149 W. 51st St. N. Y. C.
(127)

Knygij Apdarymui Darbininkės
MOTERYS

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO
Reikalingos linksmam darbui vienojo iš 

Amerikos seniausių knygų išdirbystėje. Geros 
algos, progos pakilimui. Viršlaikiai, jei no
rėsite. Patogiojo vietoje.

J. J. LITTLE & IVES CO.
435 E. 24th Street,

NEW YORK CITY

(126)

VIRTUVEI DARBININKIŲ
Reikia moterių dirbti virtuvėje ir 
prie daržovių. Geros darbo sąlygos.

KREIPKITĖS Į CHEF
TOWERS HOTEL

25 Clark St* Brooklyn
(124)

MERGINOS
Reikalingos maisto pakavimo dirbtuvėje. 

J’atyrimas nereikalingas. Gera alga su virš- 
aikiais.

V A L K
601 W. 26th St., N.Y.C. (10 lubos)

(124)

MERGINOS-MOTERYS 18-40
PRADINĖ ALGA 50e I VALANDĄ 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
Dabar dirbama 48 valandas j savaitę

SVARBIOJE KARINĖJE PRAMONĖJE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GRAŽI APYLINKE

ŠVARUS IR SVEIKAS DARBAS 
PRIE POPIERINIŲ PRODUKTŲ 

KITOS PROGOS
Sena jstaiga, augantis biznis su gera ateičia

ARKELL SAFETY 
BAG COMPANY

67 North 11th St., Brooklyn
Six. Blocks from Bedford Ave. Sta. 

14 th St. Line, BMT
"(124)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATOR
SINGER SEWING MACHINE 

SU MAŽU PATYRIMU
Taipgi be patyrimo įvairiems darbams. Vy

ras ar moteris. Nuolatinis darbas. Nėra per
traukų. Viršlaikiai.

M. MAISEL CO.
625 Kent A ve., (cor. Rodney St.), 

Brooklyn.
(127)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Vasaros Rczortc 

AUKŠTOS ALGOS-GERI TIPAI 
Malonios darbo ir gyvenimo sąlygos 

COPAKE COUNTRY CLUB 
152 W. 42nd Street, New York City

(123)

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Skalbyklos darbas. Gera alga. Pastovus dar

bas. 5 dienų savaitė. Viršlaikiai ir bonai.
ELITE LAUNDRY

338 East 105th St., New York City
(123)

MOTERYS-VALYTOJOS
Nuo 25 iki 50 m., geroje sveikatoje, rei

kalingos ofisų valymui moderniškame pastate. 
Patyrimas nereikalingas. Patraukianti alga, 
puikios darbo sąlygos. H1// dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

(126)

MERGINŲ-MOTERŲ
Amžiaus nuo 18 iki 45 metų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
SVARBIOJE PRAMONĖJE

GERA PRADŽIAI ALGA
Galima uždirbti nuo $20 iki $30 į savaitę 

Nuolatinis Darbas—Greitas Pakilimas

OPPENHEIMER CASING CO.
430 Washington St., (arti Canal)

Westside
(124)

INTELIGENTIŠKOS 
MOTERYS

DĖL
SEKAMŲ POZICIJŲ 

RINGIŲ VYNIOJIMUI
RINGIŲ UŽBAIGIMUI

SURINKIMUI
Puiki proga. Nuolatinis darbas.

Patyrimas Pageidaujamas
BET NEBŪTINAI REIKALINGA
Super Electric Products

1057 SUMMIT AVE., JERSEY CITY
(124)

MERGINOS-MOTERYS
Iki 35 m. amžiaus

Lengvas, linksmas darbas. 5% dienų savaitė ; 
48 vai. $23.40 iki. $26.00 j savaitę.

WRIGLEY BROS.
39 W. 19th St., New York City.

(125)

SKALBYKLAI DARBININKIŲ

Patyrimas nereikalingas
$50 į mėnesį ; valgis ir guolis ; geriausios 

darbo ir gyvenimo sąlygos
INSTITUTION

183rd St. ir 3rd A ve., N. Y. C. 
_________ _______________________________ _(123)

SKALBINIŲ LANKSTYTOJOS
PATYRUSIOS

Prosijimo darbas Pastovus
5 dienos. Viršlaikiai
ELITE LAUNDRY

333 East 105th St., New York City
(123)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIEŠBUČIAM DARBININKAI 
BAGAŽŲ PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS Į TIMEKEEPER 
HOTEL BARBIZON

140 E. 63 St., New York City 
__________________________________________ (129)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
PATYRĘ. VALANDOS NUO 8 IKI 
4:30. MRS. WAGNER, VICTORIA 
HOTEL, 7th AVE. ir 51st STREET, 

N. Y. C. NETELEFONUOKITE.
__________________________________________(125)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Gera alga, prielankios darbo sąlygos 

APMOKAMOS VAKAjCIJOS 
Kreipkitės į Housekeeping Dept., 

tarpe 9 vai. rytais iki 6 v. v.
HOTEL PICCADILLY

227 W. 45 St. (arti B’way), N.Y.C.

Pagelbininkai 
Dirbtuvėje 

CAREFUL CARPET CLEANING CO.
13-06 43rd Ave., Long Island City, N. Y. 

_____________________________________________ (125)

PAPRASTI DARBININKAI
Generaliniam fabriko darbui.

GILLIS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 61st St., Brooklyn
(129)

PLASTIC MOULDERS
MES MOKAME JUMS 

MOKINANTIS
INSULATION MFG. CO.

11 NEW YORK AVE., BROOKLYN
(125)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Kreipkitės į Housekeeper

TOWERS HOTEL
25 .Clark Street, . j ■- Brooklyn

(124)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI darbininkai—maišų kilnojimui, 
miltinių produktų rūšies; proga patapti ma
šinų naudotojais. 48 valandų darbo savaitė, 
mokama už 52 valandas. Nuolatinis darbas, 
svarbioje pramonėje. Kreipkitės j Supt.

STEIN-DAVIES CO., 11-48 47th Road, 
Long Island City, N. Y.

(124)

Auto Mechanikai
PRIE SUNKIŲJŲ TROlKŲ 

PATYRĘ
Dirbti New Yorke, Brooklyne 

ir Bronx.
4-F ar 3-A Selective Servicą 

Klasifikacijos 
KREIPKITĖS VIEN TIK LAIŠKU 

TIESIAI Į DISTRICT SERVICE MANAGER

AUTOCAR TRUCKS
555 West 23rd St., N. Y. C.

(123)

BLOOMINGDALE’S
Naktiniai Apvalytojai

Mes turime vietų pasitikimiem 
vyram, sutinkantiem dirbti naktim 

aptvarkymo pareigom.
Valandos nuo 6 v. v. iki 2:45 rytais

40 valandų, 5 dienų savaitė
Kreipkitės j Employment Ofisą

LEXINGTON AV. & 60th ST.
NEW YORK CITY

Vyrai dabar dirbanti apsigynimo 
pramonėse nesikreipkite.

(127)

VYRAI-VYRAI
Svarbiam Kariniam Darbui

Suteikiama Ųastovūs Darbai ir ' 
Taikos Laiku Puiki Ateitis.

PATYRIMO NEREIKIA
Mes jus išmokinsime gerai apmokamų darbų, 
kaipo mašinų operatorius ir mokėsime $28.60 
į savaitę už 48 valandų savaitę laike mokini- 
mosi. Greit pakeliama algos besimokinant.

Allcraft Corrugated Co.
405 Kingsland Ave., Harrison, N. J.

Imkite Hudson Tube iki Grove St., iš čia im
kite No, 43 busą iki Kingsland Ave., Harriso- 

ne. Iš čia eikite du blokus po dešinei.
(123)

PORTERŠ-APVALYTOJAI. $70. Gyvenimas 
ant vietos. $80 gyvenantiems kitur; 2 kartu 
valgis, valandos nuo 7 iki 4. BETH EL 
HOSPITAL, Rockaway Parkway ir Avenue 

A, Brooklyn, N. Y. Matykite Mr. Charlo.
(123)

APVALYTOJAI
Nuo 4 vai. ryto iki 12 Pietų

Reikalingi lengvam generaliniam darbui 
Manhattan krautuvėse, vieną, iš New Yorko 
pirmaeilių daugmeninių kepimo dirbtuvių.

6 DIENŲ SAVAITĖ
$23.—$25. į savaitę

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS
Kreipkitės nuo 10 vai. rytais iki 4 vai. dieną

HANSCOM BAKE SHOPS
369 Lexington Ave., New York City 

arti 41st St. (Room 300)
(123)

APVALYTOJAI, visuomeninėje įstaigoje, 
12 mailių nuo New Yorko miesto. Alga ir 
užlaikymas. Kreipkitės: Elizabeth General 
Hospital, 925 East Jersey St., Elizabeth, N.J.

(126)

BERNIUKAI, pilnam ir daliai laiko, nuo 
16 iki 17 m., sukrovimo ir išsiuntinėjimo de- 
partmente. Patyrimas nereikalingas. Už pilną 
laiką $18, dar prisideda viršlaikiai. MILLER, 
1190 Fulton St., Brooklyn. 8th Ave. arba 
Brighton Lines iki Franklin Ave.

(123)

VYRAI-VALYTOJAI
Nuo 38 iki 50, geroje sveikatoje, reikalingi 

kaipo apvalytojai ir langų mazgotojai moder
niškame ofisų pastate. Patraukiančios algos. 
Puikios darbo sąlygos. 5l/j dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

(126)

BERNIUKAI 16—17
Alga $20. Pradžiai.

NEREIKIA PATYRIMO
5 dienos: 44 valandos; turi būti stiprūs ir 

reikia turėt darbo popieras. Taipgi daliai lai
ko darbas.

ELITE LAUNDRY
333 East 105th St., New York City

(123)

VYRAI
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) .
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius 

karinius darbus nebus 
priimami.

Kreipkitės į Employment ofisą 
Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien 

ALUMINUM COMPANY 
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, L. I.

Imkite Grand St. gatvekarĮ nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarą nuo BMT 
Grund St. stoties, Brooklyne.

(125)

VYRAI IR MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Patyrę ir be patyrimo
TAIPGI TOOLMAKERS 

Pozicijos su ateičia
TALLER & COOPER -

980 Newark Ave., Jersey City
(125)

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga ..... $2.00
Gaspadine, Valgių Receptai ....$1.00
Kantri Alena, apysaka .............. 25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .......40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .....15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes..l0c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ................................. $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir Naujo įstatymo,

su paveikslais .;..........................25c
Istorija Abelnai, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Delna- 
žinystė, 412 pusi........................3.00

Pilna Georgrafija, su paveikslais, 
412 pusi................................... 31.00

Gudrus Piemenukas, graži apy- \ 
saka .....................  25c

Kabalas, Zobovos Knygutė .........15c
Praloto Olšausko Darbai ...........10c

Žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po .....85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po .......60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuusuotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ........... 1.......... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ...................... ..........85c
Nuo nemalonaus kvapo ...............80c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................. 85c
Kraujo Valytojas ........................60c
Pailių (Piles) Męstis .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

!.<• VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-0785

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletSlės; susideda iž šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

3. SGDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina, skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti.

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu- 
•mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. E.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

KAINA 35c. =
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

Berne, šveic. — Skaičiuo
jama, kad Vokietija dabar 
turi 4,000 iki 5,000 pirmos 
rūšies karinių lėktuvų, o I- 
talija — 1,500, bet italų 
lėktuvai esą daugiausiai 
nusenę.

* LIETUVIŠKAS * !;

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhelngold E#tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtines 1 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

; Juozas Zeidat
Savininku

111 Grand St. Brooklyn

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN (
Telephone: EVergreen 8-9770

~
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as Puslapis , LAISVE

Noh nfc« J. Velička Pašauktas 
Kariuomenėn

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
•— Gegužės 18 d., įvyko LLD 
55 kp. susirinkimas. Kadangi 
nariai jau iš anksto žinojo, 
kad šiame susirinkime gaus 
šių metų knygą “Didysis Lie
tuvių Tautos Priešas,’’ tai veik 
visi ir atsilankė.

Kaip visuomet, taip ir šia
me susirinkime kuopa ir nariai 
prisidėjo finansiniai prie svar
biųjų reikalų. Iš kuopos iždo 
paaukauta $5 dėl pasiuntimo 
pundelių Sovietui Sąjungoje 
esantiems lietuviams. Kanadie
čių Liaudies Balsui nariai su
aukojo $3.50 ir dėl dienraš
čio Vilnies, Chicagoje, $1.50, 
(taipgi narių suaukota.)

Kuopos Kor.

Scena iš Sovietų filmos “Masquerade,” paremtos ant 
Lermontovo dramos, kuri dabar rodoma Stanley Teat
re, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Sovietams Drabužių 
Vajus Mokyklose

Visose miesto mokyklose 
per šią savaitę bus vajus rin
kimui drabužių nukentėjusiem 
kare Sovietų Sąjungos žmo
nėm. Mokiniai ir studentai bus 
prašomi atnešti drabužių, gau
nant jų savo šeimynoje ir pa
renkant iš kaimynų.

Trumpos vajaus atidarymo 
ceremonijos surengtos Liau
dies Mokykloj No. 11, 320 W. 
21st St., dalyvaujant majorui 
LaGuardijai ir dviem Sovietų 
vaikams iš Sovietų konsulato.

Lubinės Kainos

Rinkite Drabužius
Turintieji drabužių, be kurių 

jūsų šeimyna gali apsieiti, pra
šome jų nelaikyti kandims, bet 
tuojau surinkti ir pristatyti į 
tam tikslui įtaisytą krautuvę 
Depsų name, 256 Union Avė., 
Brooklyne. Čia drabužiai bus 
priimami, suskirstomi, kuriem 
reikalinga — taisomi, valomi 
ir perduodami pasiųsti nuken- 
tėjusiems nuo hitlerizmo žmo
nėms Europoj.

Krautuvė gale šios savaitės 
bus išmaliavota ir pradžioj at
einančios savaitės viskas įren
gta. A. Bimba paskolino gerą 
siuvamą mašiną, tikimasi gau
ti ir kitą mašiną, taipgi kitus 

’ , rakandus. Turintieji liuoso 
laiko valandą kitą ir norintieji 
jas paaukoti prie drabužių siu- 
vimo-taisymo esate prašomi at
eiti.

Iš pradžių krautuvė bus at
dara antradienį, trečiadienį ip 
ketvirtadienį vakarais, taipgi 
trečiadienį ir dienos laiku. To
liau, jei rasis gana darbo ran
kų, bus laikoma atdara ir ki
tomis dienomis. Tačiau drabu
žius galima atnešti ir ne at
daromis dienomis, Depsai pri
ims ir perduos komisijai.

Prašome ir Medžiagų
Turintieji atliekamų šmotu

kų audimo, siūlų ir kitų prie 
siuvimo reikalingų medžiagų, 
prašomi juos paaukoti. Iš dide
snių siūsime drabužiukus lietu
viams vaikams, pabėgėliams 
nuo hitlerizmo. Mažesnieji ga
balėliai susivartos lopiniams, 
apvadams, kišeniams ir tt.

Moterų K Hub o 
ir Mezgėjų, Komisija.

Kongresmanas Celler
Pasižadėjo Kovoti

Prieš Poll-Tax ■

Daug Žmonių Lavinasi 
Karo Darbams

600 studentų, iš kurių daugelis 
jau dirba karinius darbus ir 
lavinasi geriau išmokti savo 
amato, o kiti dirba ne karinius 
darbus, bet liuoslaikiais moki
nasi karinio darbo.

Valandos yra įvairios. Iš 
karto turėta net vidurnakčio 
valandos, bet pastaruoju laiku 
tos panaikintos. Studentai, 
praktikuodamiesi savo amatui, 
budavoja mažiukus, panašius 
tikriesiems karo įrankius.

East New Yorke esanti 
Amatų Vidurinė Mokykla, įsi
steigusi prieš metus laiko, turi

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Susirinkimas.

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks gegužės 26 
d., 7:30 v. v., Liet. Am. Piliečių KI. 
svetainėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Nariai prašomi dalyvau
ti. — Ch. Nečiunskas, sekr.

(123-124)

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedės dirbti kriau

čių šapoj. Pageidaujama, kad būtų 
lietuvaitė ir baigusi High School. 
Su alga susitaikysime ant vietos. 
Šaukite telefonu: HE. 3-8332, arba 
kreipkitės pas: George Diržis, 101 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

(120-125) - •

Mitinge, surengtame aiškin
ti žalingumą bhlsavimo taksų 
(poll-tax) ir mobilizacijai ko
vos prieš juos, pereitą penkta
dienį, Liaudies Mokykloj 66- 
toj, Osborn St. ir Sutter Ave., 
kalbėjo kongresmanas Ema
nuel Celler. Jisai pareiškė, 
kad jis prieš tą bilių kovos “su 
visa pajėga,” kada bilius bus 
perduotas kongresui balsuoti 
šį trečiadienį.

Celler kongrese atstovauja 
Brooklyn© 10-tą kongresinį 
d įstrik tą.

Mitinge kalbėjo ir eilė kitų 
East New Yorko-Brownsvilles 
susiedijos veikėjų.

Priimta rezoliucija, taiko
ma kongreso kalbėtojui, pa- 
reiškianti, kad Brownsvilles 
gyventojai širdingiausiai re
mia reikalą panaikinti balsa
vimo taksus ir pageidauja, 
kad jisai imtųsi reikalingos 
veiklos pravedimui HR-7 bi- 
liaus. Jo pravedimas padarytų 
galą tiems taksams, atiman- 
tiems balsą milionams negrų ir 
baltų žmonių biednuomenės 
pietinėse valstijose.

Bilių IIR-7 įnešė kovingasis 
New Yorko kongresmanas Vi
to Marcantonio šio kongreso 
sesijų pirmomis dienomis, 
kaip matome iš numerio. Bet 
ėmė kelis mėnesius, kad iš
kelti jį iš stalčiaus svarsty
mui ir tam reikėjo surinkti di
džiumos kongresmanų para
šus.

Panaikinimas balsavo taksų 
palengvintų apvalymui kon
greso nuo nedemokratiškų ele
mentų, kurie išrinkti saujos 
reakcininkų, kada masės ne
gali balsuoti, tarnauja tik 
tiems reakcininkams prieš 
žmonių valią, kongrese užmu
ša visus žmonėms naudingus 
bilius. Dies ir kiti tokie prajo- 
vai mūsų demokratijoj įsigali, 
dalinai, dėl balsavimo taksų 
buvimo.

MIRĖ
Povilas Adomaitis, 48 m. 

amžiaus, 394 So. 1st St., mirė 
gegužės 18 dieną, Veterans 
Administration ligoninėj, ku
rioj išgulėjo apie 6 mėnesius. 
Sirgo plaučių liga. Pašarvotas 
buvo LeVandos šermeninėj, 
337 Union Avė., Brooklyne. 
Palaidotas gegužės 21 d., 1 
vai. po pietų, U. S. National 
kapinėse, L. I. Laidotuvėmis 
rūpinosi graborius Juozas Le
vanda.

Velionis yra Stanley Masiu
lio švogeris (Mrs. Masiulis 
pusbrolis). Prieš savo ligą bu
vo partneriu Igno Pečinsko ali
nėje ir jo vardu buvo alinės 
biznis. Buvo pavienis ir ar
timų giminių neturėjo.

Flatbush Teatre šią savaitę 
vaidinama paskilbusi drama 
“Native Son.”

Šauniame Baliuje Pra
dėjo Peter V. Caccliio- 
nės Rinkimų Kampaniją

Puošniame St. George vieš
butyje, Brooklyno centralinėje 
sekcijoje, pereito šeštadienio 
vakarą, įvyko šaunus balius, 
surengtas Peter V. Cacchione 
Sąjungos, susidariusios dar 
pirm pereitų rinkimų, tikslu 
paremti kampaniją uiį išrinki
mą Cacchionės į Miesto Tary
bą ir dabar pasilaikančios 
tikslu supažindinti brooklynie- 
čius su jo darbais Miesto Ta
ryboje, taipgi paremti jo kam
paniją iš naujo išrinkimui į 
tarybą.

Cacchionei pribuvus baliun, 
jisai buvo sutiktas audringo
mis ovacijomis. Ir visas vaka
ras buvo pilnas gyvumo ir įdo
mumo. Tarpe svečių matėsi la
bai daug kariškių ir jūrinin
kų.

Vakarui baigiant pabėgti į 
rytą, turėta programa, kurią 
išpildė žymi dainininkė Lau
ra Duncan, Radiševo šokėjai, 
Berne Herne, kanadietis, išpil
dęs satyrišką aktą “Militarise 
kas Analistas,” taipgi publikos 
audringai prašomas ir Paul 
Robeson sudainavo visiems 
mylimų dainų, nors buvo ne
ketinęs dainuoti, tik šiaip at
lankyti Cacchionės balių. Sen
der Garlin pirmininkavo.

Balius buvo smagus ir sy
kiu pastūmėjo pirmyn Cac- 
chiones rinkimų kampaniją.

Cacchione buvo nominuotas 
iš naujo išrinkimui į Miesto 
Tarybą gegužės 16-tą įvyku
sioj Brooklyno komunistų kon
ferencijoj, Livingston Manor.

Majoras Vėl Barė 
Kainų Kėlėjus

Savaitinėj radijo programoj 
iš miestavos stoties WNYC 
majoras LaGuardia vėl per
spėjo prekybininkus sakyda
mas, kad tie, kurie ima virš 
lubinių kainų, kviečia pas sa
ve bėdą, kad jie būsią ir to
liau gaudomi ir baudžiami.

Kiaušinių, produkcijai atslū
gus, sakė majoras, pradedant 
liepos mėnesiu, kainos gal pa
kilsiančios 2 centais ant tuzi
no ir tas kilimas iki rudens 
galįs pasiekti 20 centų per tu
ziną, viso 75 centus tuzinui di
delių pirmos rūšies kiaušinių.

Kiaulienai, jautienai, veršie
nai ir avienai dabar yra už
dėtos lubinės kainos, kurių są
rašai, Kainų Administracijos 
patvarkymu, turi būti išstatyti 
visose tuos produktus parduo
dančiose krautuvėse, visiems 
matomoj vietoj.

Jeigu kur imama daugiau 
lubinės kainos arba nesiranda 
kainų sąrašų, Kainų Adminis
tracija prašo raportuoti Kainų 
A d m i n i s t r acijos distriktui 
(Cllickering 4-7300).

Eidama parsinešti už penk
tuką saldainių, 5 metų Joanne 
Bodine, Jamaica, pateko po 
gatvekariu ir tapo mirtinai su
triuškinta.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL* *• PRACTICAL

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2175

Lankėsi Laisvėj
Laisvės įstaigą a p 1 a nkė 

draugai S. S. Tamošiūnai iš 
Bridgeport, Conn. Apžiūrėję 
įstaigą, paaukavo $2 apgyni
mui Laisvės nuo fašistų ir iš
važiavo į Maspethą Bernotų 
dukters vestuvėsna.

P. W.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir- 

lute bonus ir štampas.

Justinas Velička, Domicėlės 
ir Aleko Veličkų sūnus, perui-' 
tą šeštadienį stojo galutiniems 
egzaminams ir tapo priimtas 
kariuomenėn. Išvyks tarnybon 
•birželio 5-tą.

Justinas gal būt turės tech
nišką tarnybą. Jisai turėjo pa
linkimą mokytis chemistu ir 
vidurinėj mokykloj to moki
nosi. Ją baigus, esant artimai 
kariškai tarnybai, negalėjo 
pradėti kolegijos kurso, kad 
aukščiau išsilavinti toje srity
je, tačiau pastaruoju laiku dir
bo prie tos rūšies darbo, lauk
damas pašaukimo karinome-' 
nūn.

J. Veličkai suėjo 18 metų 
pereito lapkričio 26-tą, bet iš 
augmens ir rimtumo atrodo 
vyresniu savo metų. Yra dide
lis skaitymo mylėtojas, kiek
vienu atitrūkstamu nuo darbo 
ir mokyklos momentu stvėrę- 
sis knygos ar laikraščio.

Justinas yra Veličkų viena
tinis sūnus. Jo tėvai daugeliui 
pažįstami, ilgamečiai organi
zacijų nariai ir veikėjai. Tė
vas, Alekas Velička dainuoja 
Aido Chore ir duete su Gra
bausku, veikia Piliečių Kliube 
ir yra Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1-mos kuopos pir
mininku. Linkime jaunam Jus
tinui sėkmingos tarnybos ir 
laimingai sugrįžti karą laimė
jus.

Antradienis, Gegužės 25, 1943
'■  — ■ " ■"■■■■' j.— 1 ■P*!* t-.į„ \

K. Petrikienė Sugrįžo £
Iš Ligoninės

Po išbuvimo ligoninėj virš 
tris savaites, K. Petrikienė, Dr. 
Petri k os žmona, veikėja, per
eitą sekmadienį sugrįžo iš li
goninės namo, 221 So. 4th St. 
Nors sparčiai sveiksta, tačiau 
gydytojo prisakyta bent per 

ą savaičių jokio darbo į 
neimti, tik ilsėtis, kad

nepakeknti sugijimui.

laikas ,trejet 
meno- j rankas

Traukliui laiveliui susidūrus 
su išplaukiančiu prekiniu lai
vu East Upėj pereitą sekma
dienį, 7 asmenys suvirto upėn. 
Keturis išgelbėjo, trijų pasi
gendama.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

0FICIAL1S IDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti I4th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 mioJ. unija šapo] 

TelcL: GR. 7-7553 
t 2539 Woodward Avenue

DETROITE: j 602 Hofmann Rldg. 
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

I Prielankus Patarnavimas

i 306 Union Avenue
.Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN
) Gerai Patyrę Barberini

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenniore 5-6191

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome SI speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums Sj skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už .$7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Stampos ir 
Punktai

Raudonos Stampos su raide 
J įėj.o galion gegužės 24-tą ir 
bus geros iki birželio 30-tos, 
kartu su birželio stampomis, I 
kurių nauja eilutė įeina ga
lion kas savaitę. Štampui su 
raidėmis E, F, G ir H 
pasibaigs gegužės (šio 
šio) 31-mą.

Raudonųjų štampų savaitei 
gauname 16 punktų. Su jomis 
perkame mėsą, sviestą ir ki
tus valgomus riebalus, padali
namus sūrius ir kenuotą žuvį.

Mėlynos stampos su raidė
mis K. L. ir M. įėjo galion ge- 
iion gegužės 24-tą. Štampų su 
raidėm G, H ir J laikas pasi
baigs su birželio 7-tą.

Mėl.yrių štampų gauname 
48 punktus per mėnesį. Su jo
mis perkamo kenuotą maistą 
(apart kenuotos žuvies ir mė
sos) ir džiovintus žirnius, pu
peles, lyšius.

Punktų vertė laiks nuo lai
ko keičiama pagal daugumą 
ar trukumą turimų tam tikrų 
produktų ir apie pakaitas pra
nešama viešai.

Stampa 17-ta pirmojoj, bal
tų štampų knygelėj gera pir
kimui poros batų iki 15-tos

New Yorke, 226 Madison 
St., šio ketvirtadienio vakarą 
bus masinės diskusijos pragy
venimo problemų sąryšyje su 
aukštomis kainomis.

birželio. Štampą gali naudoti 
bile kuris šeimynos narys. 
Stampa 18-ta pirkimui kitos 
poros batų įeis galion nuo bir
želio 15-tos.

Stampos 23, pirkimui svaro 
kavos, laikas pasibaigs gegu
žės 30-tą.

Stampos 12-tos laikas pasi
baigs gegužės 31-mą. Ji gera 
pirkimui 5 svarų cukraus. Pra
dedant gegužės 24-ta įėjo ga
lion stampos 15 ir 16 pirki- 
muisi po 5 svarus cukraus už 
kiekvieną, šis priedas yra var
tojimui namie kenuojantiems 
vaisius ir uogas.

Green Star Bar & Grill
“ Lietuviškas Kabaretas
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥***¥¥

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL EV. 4-8698 

....................

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinanti aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptu t

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y,

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS )
fcįT Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž S j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes Bt. eleveiterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508

*




